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  الفراغ كقيمة تشكيلية في األعمال البرونزية المجسمة: عنوان البحث
  خلود بنت محمد عقيل البقمي : اسم الباحثة

  :مايليإلى  الباحثة من خالل البحث  تهدف: أهداف البحث
 .على عناصر العمل المجسم التعرف .١

 . مجسم التعرف على الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل ال .٢

 .في بناء العمل المجسم وارتباطها بهيئة الفراغاإلمكانات التشكيلية لبعض الخامات على  الوقوف .٣

الضوء على القيم التشكيلية وخاصة الفراغ في نماذج مختارة لبعض األعمال المجسـمة الحديثـة    إلقاء .٤
 . والمعاصرة

  .تجريبي   يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والشبه:  منهج البحث

   : أهم النتائج  
o كسبت العمل المجسم صياغات تشكيلية متعددة الشكل واألسلوب أ حقق الفراغ قيم تشكيلية متنوعة

 .متأثرة بالمفاهيم الحديثة 

o  يؤثر التطور العلمي والتكنولوجي الذي يحياه الفنان على رؤيته الفنية  في الوصول إلى صياغات
 . تجمع بين الفكرة وتقنية األداء لتحقيق المفاهيم الفنية الحديثة  تشكيلية مبتكرة لعنصر الفراغ

o  طار السمات التقليدية بدراسة وتحليل العالقة المتبادلة بين الفراغ إالعمل المجسم ينطلق خارج نطاق
 . كقيمة وبقية عناصر العمل المجسم وتأثيرها على شكل ومضمون العمل 

o اط وثيق بخامة التنفيذ لما لها من دور في تغير قيمه تبعاً لتغير شكل ونوع الفراغ وقيمته ترتبط ارتب
 . في التنفيذ ةنوعها والتقنية المستخدم

  : أهم التوصيات

  أن تتضمن المقررات الدراسية بقسم التربية الفنية فن التجهيز في الفراغ لما له من أهمية كبرى بإدراك
 .لفني الطالب لعنصر الفراغ وماهيته ودوره في العمل ا

  إجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول المفاهيم الجمالية لعنصر الفراغ وبقية العناصر
األخرى في األعمال المجسمة الحديثة والمعاصرة واالستفادة منها في مجال التطبيقات العملية بقسم 

 . التربية الفنية 
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Abstract 
Research Title: Vacuum as a plastic Value in the Three Dimensional  
Bronze Works 
Researcher Name: Khulod Mohammed Aqeel AL-BUGAMI 
Research Objectives: The researcher aims through this research at: 
1. Identifying the elements of the three dimensional work. 
2. Identifying Vacuum as a plastic Value in the Three Dimensional  

Bronze Work. 
3. Identifying the plastic potentials of some materials and its association 

with vacuum form in building the three dimensional work. 
4. Highlighting the plastic values specially the Vacuum in the Selected 

models for some modern and contemporary three dimensional works. 
Research methodology:  This research follows the descriptive analytical 
and semi-experimental approach.  
The most important results: 

1. The vacuum has made variety of plastic values which brought multi-
format and style plastic formulations influenced by modern 
concepts on the three dimensional work. 

2. The Scientific and technological  development in which the artist live  
affects  on his Artistic  vision in  accessing  innovative  plastic  
formations of the vacuum element which Combines between the idea 
and technical performance  to achieve the concepts of modern art. 

3. The three dimensional work Starts outside the frame of traditional 
features by Studying and analyzing of the relationship between the 
vacuum as a value and the rest of the three dimensional work elements 
and its impact on the form and content of the work. 

4. The form and type of vacuum and its value are closely linked with the 
implementation material because of its role in changing its value 
depending on change in type and the technology used in the 
implementation. 

The most important recommendations: 
1. Curricula in the art department should include the art of 

processing in a vacuum because of its great importance to make 
students realize the element of vacuum and what it is and its role 
in Work of art. 

Conducting further scientific studies and researches on the Aesthetic 
concepts of the vacuum element and the rest of the other elements in the 
modern and contemporary three-dimensional works and to benefit from 
them in the field of practical applications in the Department of Art 
Education. 
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م والصالة والسالم على خري خلق اهللا أمجعني سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه بسم اهللا الرمحن الرحي

  :وسلم وبعد
حري بنا أن مند يد العرفان و..للتميز وقفة هناف..توشحت الكلمات رداء التقدير واالحترام 

  .ألهل الفضل وأن نلحق الفضل..والعطاء ألهل التميز ..
حممد أمحد هالل على تفضـله  / الفاضل الدكتور إىل سعادة األستاذ أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان 

واسأل اهللا أن جيعل  ..باإلشراف على هذا البحث وعلى مابذله من جهد المتامه بتقدميه النصح واملشورة
  .ماقدمه يف موازين حسناته إن شاء اهللا 

أمحـد  /سعادة الـدكتور  شكري وتقديري ألعضاء جلنة املناقشة على تفضلهما بقبول مناقشة البحث
األسـتاذ   فتيين عبده عبداهللا/ وسعادة الدكتور األستاذ املشارك بقسم التربية الفنية عبدالرمحن الغامدي 

  .املشارك بقسم التربية الفنية 
دريس وأخص بالذكر األساتذة الـذين  شكري وتقديري لقسم التربية الفنية وإىل مجيع أعضاء هيئة الت

العلمية ونسأل ن أستقي من خربم وعلمهم أثناء استكمايل ملتطلبات دراسيت كان يل عظيم الشرف أ
  .جيزيكم عنا خري اجلزاء أن اهللا عز وجل

.. إىل من أعطتين مـن وقتـها الكـثري    .. أسدل عظيم شكري وتقديري .. ويف ظل هذه الكلمات 
سأظل مدينة لـك بـالكثري   ..منرية البقمي / أخيت الغالية د.. وتعلمت من وهج علمها الشيء الكثري 

  ..وجزاك املوىل خري اجلزاء
... وأعطاين مزيدا مـن احلـث   .. وأتوجه بباقات الشكر والتقدير لكل من ساعدين يف هذا البحث 

               .احلمد هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن..إنه ويل ذلك والقادر عليه ..فجزى اهللا اجلميع عين خري اجلزاء
  الباحثة

  ود بنت محمد عقيل البقميخل
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  :المقـدمـة
لثقافة أصبح الفن في العصر الحديث مجاالً خصباً لعرض خالصة التجارب وا

فقد تميزت مالمحه بالعلمية الفائقة التي تعدت حدود المألوف، يؤكد ذلك ، والممارسة
، ي كان للفن النصيب األكبـر منهـا  والت، المنجزات التي تحققت في جميع المجاالت

فاإلبداع في الفن يتطلب ضرورة الوعي والفهم العلمي بالوسائط التي يتعامل معهـا  
صبح الفنان ملزماً بأن يكون عالماً في مجاله، مطلعاً علـى  الفنان ويستخدمها، كما أ

  .هحولمن يدور  كل ما
وقد شهد الفن الحديث نزعات متعددة اشتملت على تجارب كثيرة بهدف توسيع 
نطاق الفن ليشمل كل نواحي الحياة وليتجاوز الحدود الفاصلة بين المجاالت الفنيـة  

ريب والبحث كما أصبح الفنان أكثر وعيـاً  وأصبح العمل الفني حقالً للتج، المختلفة
بالمتغيرات الحضارية المعاصرة، فكان التغير الذي يشمل الحدود الشكلية والجمالية 
للعمل المجسم الذي ال يظهر بشكل ثابت وصلب، وإنما يظهر بشكل متوهج وعاكس 

مـا  كما أنه يمكن مشاركة المتلقي في العمل الفني ليصبح جزءاً من تكوينه م ومرن
جعل الفراغ يصبح عنصراً حقيقياً وأساسياً لرؤية العمل المجسـم يتحـرك داخلـه    
وحوله في تدفق مستمر وإيقاع غير رتيب بعد أن كان عنصراً ثانوياً في األعمـال  

) م١٩٦٢()Gabo -جـابو (نقالً عـن  ) م٢٠٠٤(سليمان كما ذكر المجسمة القديمة 
ال النحتية القديمة حتى أدرك النحاتون األعم إن عنصر الفراغ كان مهمالً في" :قوله

  .٤٠: ص" األجسام توجد في الفراغ الحديثون الحقيقة بأن 
 أنه شيء مكمل للشكل ولم يوضـع فـي   فقد كان ينظر إلى الفراغ قديماً على

فكان االهتمام األكبر بالكتلـة  ، االعتبار أنه من ضمن أساسيات عملية التشكيل الفني
على الخامة،  لمجسمات قديماً بالتشكيل المباشرث اتسمت احي؛ دون العناصر األخرى

بمفاهيم القرن العشرين الذي عرف باسم عصر اآللة والكهرباء تأثروا ن يالفنان إال أن
والوصول إلى الفضاء، وما ترتب على تلك التطورات من نظريات علميـة أثـرت   

 )Albert Einstein - ينشـتين آللبـرت آ ( نظرية النسبيةال: على المفاهيم الفنية مثل
المدرسـة  : والتي كان لها تأثيرها المباشر على الكثير من المدارس الفنية آنذاك مثل
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المستقبلية، ومن بعدها البنائية، والتي سلطت الضوء على أهمية دور الفـراغ فـي   
قدمها الفنانون في أعمالهم، والتي وضحوا  المحاوالت التي خالل من المجسمة األعمال

ا اختراق عنصر الفراغ لكل جسم ومادة استخدمت في عمليـة التشـكيل   من خالله
وبذلك أصبح الفراغ جزءاً ال يتجزأ في أعمالهم المجسمة، وال يقل أهمية عن الكتلة 

ألهمية الفـراغ  ) م٢٠٠٤(فرحات  ويشير أعمالهم من الصياغات التقليديةوتحررت 
نقالً ) م١٩٦٨( )Jack Burnham  - جاك برنهام(نقالً عن ودوره في العمل المجسم 

إن الفراغ ليس مجرد جزء من الفراغ الكوني يحيط " : )ت.د(  Gabo) -جابو( عن
بمعنى أنه جزء تركيبي للشكل ذاته، له قدرة على ، بل إنه مادة في ذاته بالشكل فقط،

وصل الحجوم بعضها ببعض كما لو كان قوة رابطة أو حلقة وصل تماماً مثـل أي  
فهو عنصر فعـال ايجـابي فـي هـذا     ، رى لها خصائصها وفعاليتهامادة صلبة أخ

  .١٥٠:ص "الخصوص
 نقـالً عـن  عن أهمية الفراغ في العمل المجسم ) م٢٠٠٤(سليمان  وكذلك ينوه

اليزال الحجم باق كأحد العناصر األساسية فـي  : "قوله )م١٩٧١( Gabo) -جابو (
لفني على العكس فنحن واقعيون العمل المجسم، ونحن ال ننوي انتزاع مادية العمل ا

فنحن نضيف إدراك الفراغ إلـى إدراك الكتلـة كقيمـة    ، ملتزمون بالمواد األرضية
  .١٠٨ص  ".جوهرية أكثر من خالل التناسق بينها وبين الفراغ بامتداده واتساعه

أحد عناصـر التشـكيل    يعدلفراغ اإلى أن  وفي ضوء ما سبق اتضح للباحثة 
جسم التي تؤثر وتتأثر بغيرها من قيم العناصر األخرى كالخط الرئيسة في العمل الم

، واللون والضوء والملمس والخامة والتي لم تأخذ حقها الوافي من الدراسة العلميـة 
التربية الفنية لألعمال المجسمة يغلب  قسمظت الباحثة أن غالبية إنتاج طالب حكما ال

لباحثة إلى عـدم  إدراك الطـالب   عليه صفة الكتلة الصماء المغلقة والذي أرجعته ا
لمفهوم العمل المجسم والذي يتحقق من خالل إدراك العالقة األساسية بـين الكتلـة   
والفراغ والعناصر األخرى، وأيضاً إلى عدم االهتمام بأنواع الفراغ المختلفة التـي  

حدد طبيعة مشكلة البحث بدراسـة الفـراغ   تومن هنا ت، تلعب دوراً هاماً في التكوين
قيمة تشكيلية أساسية وضرورية يجب االهتمام بها جنباً إلى جنـب مـع الحلـول    ك
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التشكيلية في معالجة الكتلة، والتأكيد على الربط بينهمـا لتحقيـق مفهـوم التكـوين     
 تسليط الضوء علـى لباحثة أنه من الضروري وترى ا،  الفراغي في العمل المجسم
ساعدة الطالب على إثراء خبـراتهم  العمل المجسم بهدف مأحد العناصر الهامة  في 

مما دفعها إلـى تقـديم هـذا    ، في هذا المجالالفني مستوى األداء ب واالرتقاء، الفنية
البحث الذي يعمل على تأكيد دور الفراغ كعنصر تشكيلي يثري العمل المجسم بمـا  

وستعمد الباحثة ، كما وضحت عدة دراسات في هذا الحقل ، يتضمنه من قيم تشكيلية
تناول عنصر الفراغ بالبحث والتجريب مراعية في ذلك الخامـة المسـتخدمة    على

ومدى مالئمتها لتقنية األداء معتمدة على الوسائل الحديثة التي يسرتها التكنولوجيـا  
  . إلى شكل قادر على التغير المستمرالمعاصرة والتي أسهمت في وصول الفن 

  

  :مشكلة البحث وتساؤالته
  :ي السؤال الرئيس التالية البحث فتتحدد مشكل

  ؟ األعمال البرونزية المجسمةقيمة تشكيلية في بناء  يعد الفراغهل 
  :ة أسئلة هيويتفرع من السؤال السابق عد

  ؟  الفراغ وما مفهومه وما خصائصه وما أنواعههو ما  -
 ؟ عالقة الفراغ بعناصر التشكيل األخرى في العمل المجسمهي ما  -

  ؟ الخامة في تأكيد دور الفراغالدور الذي تلعبه هو ما  -

  ؟ هي أبرز العوامل التي أثرت على تطور تناول الفراغ في العمل المجسمما  -
ما مدى استفادة فناني العصر الحديث والمعاصر من عنصر الفراغ في صياغة  -

   ؟ أعمال مجسمة
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  : أهداف البحث
  :ما يليإلى هدف الباحثة من خالل البحث ت

 .ل المجسمالعمعناصر على  التعرف .٥

 .غ كقيمة تشكيلية في العمل المجسمالفرادور التعرف على  .٦

فـي  الخامات وارتباطها بهيئة الفراغ على اإلمكانات التشكيلية لبعض  الوقوف .٧
 .بناء العمل المجسم

 المفاهيم الحديثة واثرها على تطور تناول الفراغ فـي إلقاء الضوء على أبرز  .٨
 .العمل المجسم

عمـال  لفراغ في نماذج مختـارة لـبعض األ  لم التشكيلية لضوء على القيا إلقاء .٩
  .المجسمة الحديثة والمعاصرة

  

  :أهمية البحث
  :ترجع أهمية هذا البحث إلى

 .ل المجسمتوضيح أهمية الفراغ كقيمة تشكيلية في العم .١

جديدة إلثراء مجال العمـل   االستفادة من دور التقنية الحديثة في إيجاد مداخل .٢
 .المجسم

التجربة الشخصية في تنمية الجانب اإلبداعي لدى البـاحثين  أهمية  التأكيد على .٣
 .في مجال التربية الفنية

التوصيات التي من شأنها أن تعمل على تطوير النتائج والوصول إلى عدد من  .٤
التربيـة  قسـم  الدارسين ب مجال التشكيل المجسم وإثراء الفكر التشكيلي لخبرة

 .الفنية

 .للمجتمع من خالل العمل المجسم لرؤية البصريةتنمية الذائقة الجمالية وا .٥
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  :ثفروض البح
تفترض الباحثة بأن الفراغ يعد قيمة تشكيلية تثري العمل المجسم مـن خـالل    -

  .تنفيذ صياغات تشكيلية قائمة على عنصر الفراغ
  

  :حدود البحث
  :يتناول البحث مفهوم الفراغ في العمل المجسم من خالل ما يلي

كأحد مجاالت التربية الفنيـة التـي تعنـى     ل العمل المجسمحددت الباحثة مجا
من العـام الدراسـي    األعمال البرونزية المجسمةبدراسة الفراغ كقيمة تشكيلية في 

جامعة أم القـرى بمكـة    كلية التربية، ،بقسم التربية الفنية هـ١٤٣١ - ـه١٤٣٠
  -:من خالل دراسة المكرمة

  .عليها ماهية العمل المجسم واألسس التي يقوم .١
الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل المجسم من خـالل تنـاول مفهـوم وأنـواع      .٢

 .وخصائص الفراغ وعالقته بعناصر التشكيل

عنصر الفـراغ فـي العمـل    المفاهيم الحديثة وأثرها على تطور تناول دور  .٣
  . المجسم

  

  :مصطلحات البحث
غربـال  عن  نقالً) م٢٠٠٠(خليل كما عرفه راغ نظرياً لفا :space – الفراغ -١

  .٢٧ص ،هو حيز بال مادة) م١٩٦٥(
  الحيز الذي يشغل العمل الفني سواء كـان  : "بأنه) م١٩٦٩(وعرفه البسيوني

 . ٢ص"رجم تعبيره عليهمسطحاً أو مجسماً ليتاح للفنان أن يت

  عامـل  " :بأنه) م١٩٨٧( )ريتشارد سكنر(نقالً عن ) م٢٠٠٤(فرحات ويرى
بطرق مختلفة ويكتسب معناه حسب المجال  ولكنه يفسر كل الفنون بين مشترك

  .٤ص "الذي يستخدم فيه ولكل مجال فني معالجاته الخاصة في تناول الفراغ
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ويحيط بها من  المجسمةالذي ينفذ إلى األشكال  بأنهالفراغ  :وتعرفه الباحثة إجرائياً
ديد لتح جميع الجوانب، وأحياناً يتخللها على شكل تجاويف نافذة وأخرى غير مكتملة

  .ليظهر مرئيات أخرى للعمل المجسم هيئتها 
كما ذكر  قطب  األبجديجاء في المنجد : values plastic  -القيم التشكيلية -٢

قيمة أو ال قيمة  فنقول ذو ،الثمن الذي يعادل الشيء" :أن القيمة هي )م١٩٩٤(
 ."والجمع قيم، له

تي تكونت فـي  مجموعة من األحكام والمعايير البأنها ) م١٩٩٤(فسرها قطب 
الخبرة اإلنسانية لمجموعة ما، وأصبح متفقاً عليهـا ويحتكمـون إليهـا فـي     

  .وال تقبل الميول الفردية المفاضلة واالختيار وتقدير األمور وإصدار األحكام،
العناصـر  : "بأنها) م٢٠٠٦(الكوفحي  عن نقالً) م٢٠٠٠(وترى زكية رمضان 

لياً، يرتبط بوضـع هـذه العناصـر    والمفردات التشكيلية التي تؤدي دوراً جما
عناصر يحقـق  التشكيلية في العمل الفني، وعالقتها المتبادلة بما يجاورها من 

 .٣٥ص"قيم تشكيلية متنوعة

وما الناجحة في سبيل تنظيم عناصر الشكل العالقات بأنها : وتعرفها الباحثة إجرائياً
 ؛االتـزان : وتشـمل بما يتفق مع مضمونه وفكرتـه  تظهره من تحقيق لوحدة العمل 

  .الحركة ؛الملمس الظل؛ ؛الضوء ؛اللون ؛الخط ؛التناسب
الباحـث  ورد فـي  : The Three Dimensional Works. -العمل المجسـم  -٣

الذي له طول وعرض  :"لغة وهومعنى المجسم في ال" معجم ألكتروني" العربي
  ."وعمق

سم يقصد به العمل المج: ") ت.د(نقالً عن سكوت  )م١٩٨٠(إبراهيم كما ذكر 
الشيء الذي له حجم في الفراغ ويعبر عنه باإلسقاط في أبعاد ثالثية قد يكـون  

  . ١٥٠ص"صمتاً وقد يكون مفرغاًالجسم م
بخامات  قابليته للتنفيذوتضيف على ذلك  التعريفين السابقيينوتتفق الباحثة مع 

  .انب تشكيلية تعكس فكر ورؤية الفنمتنوعة وتطبق عليه عدة تقنيات وأسالي
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كيـة رمضـان   وصـفتها ز  :formations  cplasti -الصياغات التشـكيلية  -٤
ة ــرؤية الفنان لموضوع ما، وتنظيم عناصره الفنية بواسطبأنها " :)م٢٠٠٠(

م والبناء مـن  ــق التنظيــه الفني، وذلك عن طريــتشكيله لخامات عمل
ن خالل قـدرة  الل التقنيات التشكيلية المختلفة، وتتحدد قيمة العمل الفني مـخ

  .٣٤ص" الفنان على إكساب العمل فكرة تتفاعل مع خبرة المشاهد
يصل إليها الفنان من خـالل توظيـف    هي المحصلة التي :وتعرفها الباحثة إجرائياً

  .صورة عمل فنيعناصره الفنية لتحقيق فكرته في 
كـل مـا    هي" :بأنها) م٢٠٠٠(كية رمضان وصفتها ز :Material -الخامة -٥

  .٣٤ص "شكل منه المجسم كاألحجار والطين والمعادن وغيرهايمكن أن ي
ويكسـبها   مادة الخام قبل أن يشكلها الفنانال"بأنها ) م١٩٩٤( قطبوأيضا عرفها 

  . ١ص"  ، وأن لكل فن واسطته الخاصةمعبراً جمالياً شكالً
  .د مفهوم الخامة في البحث الحاليفي تحدي يينالسابق ينوتتفق الباحثة مع التعريف

كلمة بأنها  )معجم إلكتروني( ربيالباحث العورد في  : Technique -التقنية -٦
  .باإلنجليزية Techniqueغير عربية وهي ترجمة لكلمة 

، أتقن الشيء أحكمه ،جاء تحت كلمة تقن في معجم لسان العرب، جاء ما وكذلك
: سورة النمل( .ß  Þ     Ý  Ü  Û àá  Z         ] : واإلتقان هو اإلحكام لألشياء ولقوله تعالى

  .)٨٨آية 
بأنها القدرة على إحداث نتيجة سبق تصورها مـن  " :)م١٩٩٤( قطبويعرفها 

خالل مجموعة العمليات التي يمر بها العمل الفني أو الصناعي من خـالل الفعـل   
  .٣٠ص ."الخاضع للوعي والتوجيه

رة األداء والخبرات مجموعة العمليات التنفيذية ومها :وتعرفها الباحثة اجرائيا بأنها
  . العمل المجسمالمعرفية الالزمة إلنتاج 

كما ذكـرت  هي ما تعرف عليها علمياً  : Metal alloy -المعدنيةالسبيكة  -٧
محلول صلد جامد من فلزين أحدهما يمثل الفلـز  " :بأنها) م٢٠٠٦(غادة جان 
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واآلخر هو الفلز المذاب والذي أضيف عـن عمـد فـي السـبائك      المذيب،
  .٩ص "يةالصناع

  .وتتفق الباحثة مع التعريف السابق في تعريف السبيكة المعدنية في البحث الحالي  
نقالً عن قدال ) م٢٠٠٦( تعرفها غادة جان : Sand Casting الرمـل  سباكة -٨

 تقنية إنتاج مصبوبات معدنية من قوالب مصنوعة من الرمل" :بأنها) م١٩٨٨(
المعـدن كالنحـاس، األلمنيـوم،     يتم تنفيذها بعدة طرق وسكب عدة أنواع من

  .١٠ص "البرونز داخل القوالب
معـدن  ) صـب (تقنية يدوية يتم من خاللها سـبك  " :بأنها وتعرفها الباحثة إجرائياً

  .له مواصفات محددة النحاس داخل قوالب خاصة من الرمل
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  انيـلفصل الثا

  ثـــــات البحــأدبی
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  : الدراسات السابقة: أوالً
 ثة على عدد من الدراسات والبحـوث األكاديميـة ذات العالقـة   اطلعت الباح

أن هناك بعض الدراسات األكاديمية التي تناولـت   لها وتبين، بمشكلة البحث الحالي
مفهوم الكتلة والفراغ وعناصر التشكيل وأكدت تلك الدراسات علـى دور الفـراغ   

  .خصائصه وقيمه التشكيليةفني له لكعنصر رئيسي في بناء العمل ا
وتستند الباحثة في إجراء بحثها على بعض الدراسات العلمية السـابقة بهـدف   

بتقسيم الدراسات وفقـاً  ة الحالية توضيح أوجه االلتقاء واالختالف بينها وبين الدراس
  :على النحو التالي لمجاالتها الفنية

  :في مجال الخزف الدراسات التي تناولت عنصر الفراغ -١
دور الفراغ الـداخلي   :بعنوان " )م١٩٨٤( عطا عبدالعزيزالعزيز  عبد"دراسة  -أ

   .كعنصر فعال في الخزف المعاصر
  :أبرز أهداف الدراسة
 المعاصر في بناء الشكل الخزفيله داللته كعنصر هام  الداخلي توضيح أهمية الفراغ

  .وكيفية اإلفادة منه في تدريس الخزف بكلية التربية الفنية
  :أبرز النتائج

غ قيماً فنية جديدة في مجال الخزف من حيث إكساب الشكل صـفة  حقق الفرا
المعاصرة فجعل عين المشاهد تنفذ في أعماق الشكل متنقلة عبر السطوح المتنوعـة  
  .بحيث أصبحت زوايا الرؤية للشكل متعددة مما جعل الشكل مفتوح يتنفس في الفراغ

  . الشكل المجسمأثبتت الدراسة بأن هناك أكثر من نوع للفراغ الداخلي في 
  .فراغ نافذ -
 .فراغ سالب ناشئ عن االنحناء والحذف -

 .فراغ ناشئ عن تركيب وتداخل المسطحات الهندسية -

 .فراغ ناشئ عن تركيب أكثر من شكل في هيئة واحدة -
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وهـو   عضوي النافذفي التعرف على دور الفراغ ال البحث الحالي هذه الدراسة تفيد
  .دراسة الفراغبإختالف مجال رق لها أحد أنواع الفراغ التي سيتم التط

دراسة لعنصري الفراغ ": بعنوان)  م٢٠٠٠" (عبير يس يوسف بياض"دراسة  -ب
  . والضوء وأثرهما على جماليات الشكل الخزفي

  :أبرز أهداف الدراسة
التأكيد على العالقة بين الضوء والفراغ الداخلي والشـكل الخـارجي للهيئـة     -

  .الخزفية
ن الهيئة الجمالية للشكل وعوامله األساسية المؤدية إلى ذلـك  دراسة العالقة بي -

التي تتمثل في فراغات الشكل المختلفة سواء المحيطة أو النافذة وما يمكـن أن  
  .تمنحه هذه العالقة من جماليات

  :نتائجأبرزال
يمكن تحقيق العديد من القيم الجمالية للشكل الخزفي من خالل استخدام الفراغ  -

من عناصر التشكيل بحيث تكون هناك عالقة متكاملة بـين  كعنصر أساسي 
 .الفراغ الداخلي والخارجي

 .هناك عالقة بين الشكل الخارجي والفراغ الداخلي للشكل الخزفي والضوء -

التكامل في العالقة بين الشكل الخارجي والفراغ الداخلي والضوء يحقق القيم  -
ووحدة في العمـل بشـكل    الجمالية للشكل الخزفي من إيقاع واتزان وتناسب

 .عام

البحث الحالي في تناولها للفراغ كعنصر أساسـي فـي   مع هذه الدراسة تفق ت
ولكنها تختلـف  بتوضيح مفهوم وماهية الفراغ  العمل الفني مما يدعم اإلطار النظري

  .عنها بمجال الدراسة
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 :في مجال الرسم والتصویر الدراسات التي تناولت عنصر الفراغ -٢

مة تشكيلية فـي التصـوير   الفراغ كقي" :)م١٩٧٩" (مرقص بهاء عشم" دراسة -أ
  ."اإلفادة منه في التربية الفنيةالمعاصر و

  :أبرز أهداف الدراسة
يهدف الباحث إلى الوصول إلى مفهوم الفراغ وكذلك العوامل التي تساعد علـى   -

 تكوينه باعتباره عنصراً هاماً يدخل في أحداث التشكيل الفنـي فـي التصـوير   
  .المعاصر

يهدف الباحث إلى الكشف عن أبعاد القيم الفراغية االبتكارية المختلفة في بعـض   -
أعمال مصوري الفن الحديث والمعاصر وإبراز الخصائص الفنية المختلفة التي 
استخدمها هؤالء المصورون في اتجاهاتهم الفنية لمعالجة الفراغ وعلم تصـنيف  

 .ألنواع المعالجات الفنية عندهم

  :ز النتائجأبر
كشفت الدراسة عن أبعاد القيم الفراغية االبتكارية المختلفة في بعـض أعمـال    -

 .مصوري الفن الحديث والمعاصر

بينت الدراسة دور المنظور واعتباره أحد العوامل المؤثرة في تشكيل الفراغ لكل  -
 .من التصوير والنحت

قيمـة تشـكيلية   في التعرف على الفـراغ ك بالبحث الحالي هذه الدراسة  ترتبط
وكعنصر فعال من عناصر العمل الفني وهو ما يتفق مع أهداف البحث الحـالي  

الفراغ اإليهـامي   توضيح ماهيةوويدعم اإلطار النظري بتوضيح مفهوم الفراغ 
وتختلف عنها بمجال البحث الذي يتطرق لتناول الفراغ الحقيقـي فـي العمـل    

 .المجسم
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 :مجال النحتفي   فراغالدراسات التي تناولت عنصر ال -٣

التكوينات الفراغية فـي  " :بعنوان )م١٩٨٤" (عبد الوهاب محمد أبو زيد"دراسة  -أ
  ."اإلفادة منها في التربية الفنية النحت الحديث ومدى

 :أبرز أهداف الدراسة

التعرف على التكوينات الفراغية في النحت الحديث وتبيان األساليب المختلفـة   -
  .لتناولها

وما تتضمنها من إمكانات تشكيلية لتقديم ، ى أهم الخامات المستحدثةالتعرف عل -
  داء في مجال التكوينات الفراغيةمستوى أفضل لأل

  :أبرز النتائج
ويمكن  خلصت الدراسة إلى أن للتكوينات الفراغية أنواع متعددة في النحت الحديث،

  :اإلفادة منها في مجال التطبيق بالتربية الفنية وهي
  .لنحت المرسومة في الفراغتكوينات ا -
  .تكوينات النحت الممتدة في الفراغ -
  .تكوينات النحت المعلق في الفراغ -

توصلت الدراسة إلى أن للخامات دور إيجابي في تأكيد أسـلوب بنـاء التكوينـات    
 .الفراغية

تفيد هذه الدراسة البحث الحالي من حيث تطرقها ألهمية عنصـر الفـراغ كقيمـة    
  .المجسم وللدور االيجابي لتنوع الخامة في بناء العمل المجسمتشكيلية في العمل 

تختلف عنها بـإبراز دور  وتؤكد على ارتباط شكل الفراغ بتنوع خامة التنفيذ ولكنها 
  .وهيئة الفراغ في العمل المجسم مؤثرة في شكلالعوامل األخرى ال

ن النحت الفراغ كقيمة تشكيلية في ف": )م٢٠٠٠" (د رضوان خليلممح"دراسة  -ج
  ."الحديث



 -١٥ -

  :أبرز أهداف الدراسة
  .دراسة الفراغ بأشكاله المختلفة وإلقاء الضوء على العالقة بين الكتلة والفراغ

التعرف على دور التقدم الفكري والحضاري في تناول الفراغ كقيمة تشـكيلية فـي   
  .العمل النحتي

  :تائجأبرز الن
الحـديث وظهـوره    مجسملأكدت على دور الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل ا

بصياغات متعددة ارتبطت بتغير عناصر التشكيل وتأثرها بمتغيرات العصر علـى  
  .صعيد التقدم الحضاري والصناعي

حيث تلتقـي  ترى الباحثة أن هذه الدراسة هي النواة الحقيقية لبداية هذا البحث 
خطـوات  ية وهذه الدراسة مع البحث الحالي في تناول عالقة الفراغ بالقيم التشـكيل 

خصائص  وتختلف عنها بتناول المجسمفي العمل  ودور الخامات األعمال الفنية تحليل
  .مااستخلصته الباحثة من نتائج الدراسات السابقة إلى اً دالفراغ وأنواعه استنا

التشكيالت الخطية وتكويناتهـا  " :وانبعن) م٢٠٠٤" (أحمد فهيم سليمان"دراسة  –د 
الية والتشكيلية واإلفادة منها في مجال النحت بالتربية أبعادها الجم الفراغية،

  ."الفنية
  :أبرز أهداف الدراسة

  .التعرف على العالقة بين التشكيالت الخطية والتكوينات الفراغية المبتكرة
  .التعرف إلى مداخل جديدة تعتمد على الحذف واإلضافة كأحد تقنيات التعبير المجسم

خامات مختلفة لخدمة الجوانب التعبيرية فـي العمـل   التعرف إلى كيفية التعامل مع 
  .المجسم

  :أبرز النتائج
  .ثر وفعال مقابل الكتلةبية الفراغ من حيث تواجده بشكل مؤايجا -
خطيـة  إن الممارس لفن النحت عند صياغة أعماله الفنية مستخدماً التشكيالت ال -

  .رتبطاً بمخزونه الثقافي والمهاريبتكويناتها الفراغية يكون م
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الفراغ  –تلتقي هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها لبعض أنواع الفراغ 
كذلك تفيد هذه الدراسة البحـث الحـالي    ،؛ الفراغ السالبلعضويالفراغ ا المحيط؛
الثالث والرابـع   لبعض األعمال العالمية بالوصف والتحليل ممايدعم الفصلبتناولها 

الحالية بتناولها لعنصر الفراغ في التشكيل  وتختلف عن الدراسة ،من البحث الحالي
في حين تجربة الباحثة تقتصر على  الفراغي باستخدام الخط المتمثل في خامة التنفيذ

  .سباكة الرمل لخامة النحاس
األبعاد الفلسفية والجماليـة  : "بعنوان ) م٢٠٠٤" (أسعد سعيد فرحات"دراسة  -هـ

ث واإلفـادة منهـا فـي تـدريس     لصياغة األعمال الفراغية في النحت الحدي
 ."التشكيل المجسم

  :أبرز أهداف الدراسة
  .تبيان أهمية الفراغ كعنصر تشكيلي وتعبيري في بناء األشكال المجسمة -١
التعرف على المداخل الفكرية والفلسفية التي حققت البعد الفراغي في األعمال  -٢

 .النحتية الحديثة

ة بتحقيق البعد الفراغـي تشـكيلياً   ربط الطالب بكيفية تحقيق المفاهيم المرتبط -٣
 .وتعبيرياً بما يتناسب مع طبيعة العصر

  :النتائجأبرز 
  . مجسمةاألعمال ال هيئة تطور مفهوم الفراغ ليأخذ ما للكتلة من أهمية في -١
إن الفراغ قد أضاف أبعاداً فلسفية وجمالية لرؤية األعمال الفنية مـن خـالل    -٢

 .مطروقة من قبلاكتشاف قيم جمالية وتشكيلية لم تكن 

إن المزاوجة بين العلم والتكنولوجيا قد أثمـرت عـن العديـد مـن التقنيـات       -٣
 .المستحدثة، أضافت أبعاداً جمالية لصياغة األعمال في مجال النحت

تفيد هذه الدراسة البحث الحالي في دعم اإلطار النظري بتناولها لمفهوم وأنواع 
ره وهو ما يدعم محـاور البحـث   ، وأبرز العوامل التي أثرت على تطوالفراغ
  .الحالي
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 :مجال النسيجفي  الدراسات التي تناولت عنصر الفراغ -٤

ـ " :بعنوان)  م٢٠٠١" ( نجوان أنيس عبد العزيز"  دراسة -أ راغ القيم التشكيلية للف
  ".لتحقيق مشغوالت نسجية مبتكرة

  :أبرز أهداف الدراسة
بالصياغات الفراغية الناتجة من  الكشف عن القيم الجمالية والتشكيلية المرتبطة -١

  .بعض األساليب والتقنيات النسجية
 .طرح مداخل جديدة قائمة على عنصر الفراغ لتطوير وإثراء المشغولة النسجية -٢

  :النتائجأبرز 
إن هناك أساليب وتقنيات نسجية تبرز وتؤثر على شكل الفراغ مثـل أسـلوب    -١

مختلفـة وتقنيـة السـالل     اللحمات المموجه، تحريك فتل السداء في اتجاهات
  .الدنمركية بما يثري خبرات الطالب تقنياً وفنياً

أتاحت الدراسة لطالب التجربة فرصة التشكيل بعنصر الفراغ الحقيقي كأساس  -٢
 .لبناء تصميم المشغولة النسجية

 تلتقي هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها للقيم التشكيلية لعنصر الفـراغ 
ولكنها تختلف عنها في مجـال الدراسـة حيـث    وتقنيات النسيج  وارتباطه بأسلوب

تطرقت الدراسة السابقة لمجال النسيج في حين يتناول البحث الحالي مجال العمـل  
  .المجسم
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  اإلطـار النظري: ثانیًا
  

  المبحــث األول
  العمـل المجسـم

  )ماھیتـھ ـ أنواعھ ـ عناصره( 
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  :ـةدمـمق
د إن للفنان الحديث فلسفته الفكرية الخاصة به وبعالمه التشكيلي وذلـك لتعـد  

المختلفة وكذلك الحرية التشكيلية والتعبيرية التي حررته من قيود وتنوع مصادر الرؤية 
الماضي والخضوع لنمط فكري واحد في التشكيل، حيث يعد مجال العمل المجسم من أكثر 
مجاالت الفنون تطوراً طبقاً لمتغيرات العصر التي تحيط بالفنان التي تتـيح لـه حريـة    

هذا المجال من مرونة في التشكيل الفني وبما يقدمه المجـرب مـن    التجريب لما يتسم به
  .حلول مختلفة لموضوع ما أو قطعة تشكيلية معينة

وعناصـره لكونـه    وأنواعهيتطرق المبحث التالي إلى تناول ماهية العمل المجسم 
مجال دراسة البحث الحالي الذي يعني بدراسة الفراغ كقيمة تشكيلية في العمـل المجسـم   

  .ثي األبعادثال

 
التعبير عن المادة إلعطائها شكالً  هو) م٢٠٠٠(خليل كما وصفه  المجسمالعمل 

هو إخراج الكتلة المجسمة و، ومعنى لتشغل حيزاً في الفراغ الحقيقي الذي نعيش فيه
 أو مؤقتاً فـي لتأخذ حيزاً دائماً أي معالجة الكتلة من جميع زواياها ، بأبعادها الثالثة

بأنه ) ت.د(وت سكنقالً عن ) م١٩٨٠(إبراهيم ، ومن الناحية الهندسية وصفه الفراغ
قد يكـون  و جزء من الفراغ محدود بسطوح مستوية أو منحنية تسمى أوجه المجسم

 ، ولخصائص محتواه الشكلي األثر الكبير في األعمال الفنيةالمجسم مصمتاً أو مفرغاً
في األشكال ذات الثالثة أبعاد تجعل لمشكالتها التركيبية تنوعاً فتعدد القيم والعناصر 

  .وفي الوقت نفسه تجعل معالجاتها تشكيلياً أكثر تعقيداً
الفنون التي تطرق إليها اإلنسان منذ العصـور   من أقدمالعمل المجسم  ويعتبر

القديمة فقد قام برسم وحفر وتلوين ما يجول بخاطره وما يحس به علـى جـدران   
لكهوف التي سكنها، وما تزال أثار اإلنسان في الـرحالت االستكشـافية لـبعض    ا

ـ  ه مـع المـادة   الكهوف تحرك مشاعر اإلعجاب بما خلفه ذلك اإلنسان ومدى تفاعل
  .والبيئة المحيطة به
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ر شـمولية وعالميـة مـن حيـث     ثداية القرن العشرين أصبح الفن أكومنذ ب
لفكر الحديث فقد ظهرت مواضيع وقضـايا  شى مع التقنية وااالمضمون والشكل ليتم

اإلنسان في هذا الكون الكبير وأصبحت همومه ومشاكله تختلف عن مشاكله القديمة، 
األحيـان كمشـاريع    لم يعد فقط مرافقاً للعمارة بل أصبح في بعض فالعمل المجسم

) م١٩٩٠(كمـا تناولهـا المصـري    طرق ووسائل متعـددة   وله، عمرانية مصغرة
الحفر على المادة الصلبة أو التشكيل بالمادة اللينة وهناك أيضاً وسـيلة   منهاموضحاً 

العمل من أبرز السمات التي تميز و ،أخرى وهي التركيب والبناء أو اإلنشاء والصب
ينحـت   بأن مـا ) م١٩٩٠(المصري  حيث بين يتعامل مع المادة مباشرةأنه المجسم 

نحته على الطين لما يمتاز به الطين على الحجر الصلب كالجرانيت ال يكون مناسباً 
من ليونة في التشكيل ويعتبر الطين من المواد األولى التي استعملها اإلنسـان األول  

فه للمعادن أصبح يصـب  في صنع األواني الفخارية واألشكال المجسمة وبعد اكتشا
  .أشكاله بها

ولكن لمـا  ليس فقط كعمل في حد ذاته  ،يعتبر تكويناً عضوياً  والعمل المجسم
 Michel-ل انجلوايكم(نقالً عن )  م١٩٨٤( أبوزيدذكر يحيث  ينقله من خبرة الحياة 

angelo ( )الجملـة لهـا    وهذه ،"ياة تبدو كأنها تتحرك داخل الحجرإن الح": ) ت.د
بعيد كل البعد عن محاولة تقليد الشـكل   الفنان المبدعألن  ،معنى أعمق من الظاهر
ل الخامة مشبعة بالحيوية وبالصـفات التـي ال يمكـن أن    الظاهر للطبيعة فهو يجع

هذه هي الصـفة التـي تعـيش     ،وليد االنفعال تحددها الكلمات ولكنها تحس إحساساً
  .ن متالزمة مع صفة التكوين العضويوتكم

 
  :)م١٩٩٠(كما بينها المصري  وينقسم العمل المجسم إلى ثالثة  أنواع 

وفيه يكون العمل المجسم محاطاً بـالفراغ مـن جميـع    : كامل التجسيمالنحت  -١
  .الزوايا أي أن للعمل الفني ثالثة أبعاد

 . ملتصقة باألرضيةهو الذي تكون فيه األشكال البارزة : النحت البارز -٢

 .رة في األرضية وهو أقل استعماالًتكون فيه األشكال غائ: النحت الغائر -٣
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فـذلك  راك الفنان لعناصر العمل المجسـم  أهمية اد) م١٩٧٨(يوضح رشدان 

يستدعي من الفنان أن يراعي في تكويناته أن تتحقق قيمه الفنية في جميـع جوانـب   
العمل الفني ال من جانب واحد، بحيث يستخدم الفنان العناصر الشكلية لتحقيق القـيم  

قود عناصر الشكل في وجه أو جانب ، بحيث تالمجسمالفنية في جميع جوانب العمل 
ولهذا السـبب   ،المشاهد إلى الوجه اآلخر وتتحقق له وحدة الرؤية المجسممن العمل 

يقوم بتنفيذ أعماله على قاعدة متحركة أو يدور  فنانالبأن  )م١٩٧٤(يوضح رياض 
الفنان حول الشكل ليستطيع أن يتحكم في التكوين أثناء العمل، ويدرسه بسهولة مـن  

.يع زواياه ويغير من عناصره الشكلية ليحقق قيمه الفنيةجم 
وقطـب  ) م٢٠٠٦( التي اتفق عليها خليليقوم على العناصر الشكلية العمل المجسم 

  :على النحو التالي) م٢٠٠٤(وفرحات ) م١٩٩٤(
  : Mass-الكتلة  -١

وتميـزه بأبعـاده    الجسمهي صالبة بأنها ) م١٩٨٧(صفها قطب والكتلة كما 
موضوع العمل يحتويها الفراغ الخارجي وتحمل في داخلهـا   مجسمةلكتلة الفاالثالثة 

كمـا  والكتلة  ،كتلته ويفرق بين الفراغ والكتلةبعض الفراغات التي يؤكد بها الفنان 
الذي يختلف في صفاته المرئية عن  مهمهي الشكل البأنها ) م١٩٧٤(تناولها رياض 

اية كبيرة من حيث الحجـم والتركيـب   الفراغ وهي الشيء الذي يعتني به الفنان عن
والنسب ثم ينشيء من أجل إظهاره فراغات داخلية فيه مناسبة تصبح جزءاً هاماً من 

عالقة ال نتيجة وتكتسب الفراغات هذه القيمة، العمل الفني لها شكلها وقيمتها الجمالية
يمة مـا  قوية سواء كانت حول الشكل أو ناشئة فيه حتى يكون لها من األهمية والقال

وعموماً فإن الكتلة التي تستقر في الفراغ يمكن تميزها عن األجسام األخرى  ،للكتلة
وكذلك كمية الفراغ التي تشغلها هذه الكتلة كقيمة في الحجم والكميـة  ، المحيطة بها

بـين الكتلـة   ) م٢٠٠٠(خليـل   ويفرق، المادية التي يتضمنها العنصر تعني الكتلة
بينما الفراغ ، عبارة عن تجمع المادة مهما اختلفت هيئتهانها والفراغ بوصفه للكتلة بأ

عبارة عن منطقة خالية من وجود أجسام مادية ملموسة، ويوجـد عالقـة متبادلـة    
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ي الكتلة ينعكس أثره التفاعل بين الكتلة والفراغ من األشكال المجسمة، فأي تشكيل ف
الفراغ لى صور تواجد ا )م٢٠٠٤(يشير فرحات الفراغ المحيط لها، ومباشرة على 

فجوات، أو ثقوب أو تجاويف، ويوجد بين الكتل وبعضها فـي   هيئةفي الكتلة على 
  . شكل فراغات داخلية تعطي أشكاالً وأحجاماً محددة عن طريق الكتلة التي تحصرها

  : Volume -الحجم -٢
تلفة التـي  الوحدة األساسية أو القطاعات المخبأنه ) م١٩٦٩(يعرفه البسيوني 

فقد يكون هندسياً أو عضوياً أو يجمـع بـين الخصـائص     مجسمال هيئةن منها يتكو
األعمـال  ومعظـم  ، المختلفة، ومن خاللها تظهر العالقات التي تحكم بناء الشـكل 

تتكون من تنظيم متناسق من األجسام الصلبة ذات أشكال ومقاسات تجمعت المجسمة 
زة وتعتبـر هـذه الحجـوم    مع بعضها البعض إال أنها يمكن أن تدرك كحجوم متمي

  .العمل المجسموحدات أساسية في 
فالحجم يعني ، يعني التجسيم أو التجسيد) م١٩٧٤(كما وصفه رياض  والحجم

ال يعنـي  حيـث  ، الطول والعرض والعمق ويتحقق الحجم ببروز األبعـاد الثالثـة  
 إذا أن الكتلة إحدى خواص الحجم حين يكون صـلباً ولـه  ، بالضرورة توافر الكتلة

  .ممتلئة ولها ذاتية خاصة، ذات دفع من الداخل، مستقرة، صيغة مميزة
) م٢٠٠٠(كما بين خليل  والكتلة والحجم ظاهرتان مترادفتان في العمل الفني

والكتلة البد أن ، والحجم فنياً يظهر على شكل كتلة، الكتلة تتحقق من خالل حجمبأن 
  .ن كتلةيكون لها حجم، أما الحجم ليس من الضروري أن يكو

  Surface -السطح  -٣
وم، ـائص الحجـرة الخارجية المحددة لخصـالقشبأنه ) م١٩٩٤(قطب يعرفه 

، كمـا  تكوينها لفيتحدب ويتقعر، ويتوتر بفع، ة تكوين الحجومـوترتبط دائماً بطبيع
أو الحد ، نهاية الجسم المادي الملموس بأنه )م٢٠٠٠( ويصفه خليل،  )١( في الشكل

  .ن الجسم والفراغلمرئي الفاصل بيا
ال تعني نظرياً سـوى  بأنها ) م١٩٧٤(كما فسرها رياض إن كلمة المسطحات 

بحثنا في طبيعتها ـ عملياً  إذا إال أننا ، تلك العناصر البصرية التي تتميز ببعدين فقط
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لذلك يمكن ، ـ لوجدنا أنه البد أن يكون لها سمك ـ مهما قل ـ فهو يمثل بعداً ثالثاً  
فـإن هـذا   ، كانت السيادة للطول والعرض على السمك في تكوين مـا القول أنه لو 

، أما إذ كان للسمك اعتباراً ومظهر جلي، التكوين أو العنصر البصري يعتبر مسطحاً
فالحـائط  مثاالً لذلك ) م١٩٧٤(ويعرض رياض ، فإنه يعتبر عنصراً بصرياً مجسماً

أخرى نعتبره مجسـماً   وتارة Planeالرقيق من مبنى قد نعتبره تارة مجرد مسطح 
Plastic لنسبة إلى طوله وعرضهوذلك وفقاً ألحاسيسنا بسمكه با.  

  
  
  
  
  
  :Space- الفراغ -٤

العناصر المادية الثالث السابقة عنصـراً آخـر هـو    تجمع ينشأ عن فاعليات 
الفراغ في حد ذاته عنصر مرن وبين بأن ) م١٩٧٤(كما وضح ذلك رياض   الفراغ

وأكدت عبيـر بيـاض   ، سيلة من وسائل التشكيل الفراغيصر كوويستعمل هذا العن
العمل المجسم كالعمارة فن يعتمد على الحجم في الفراغ  وتنظيمه من بأن ) م٢٠٠٠(

  .ارة التي تنظم من الداخل والخارجالخارج بعكس العم
أغلب المجسمات المصنوعة من الحجر أو الخشب بأن ) م١٩٧٤(وأفاد رياض 
والفنان الذي يواجه بكتلة  ،اماً يتأثر بالشكل األصلي للكتلةظمة نظعبارة عن كتلة من

الحجر أو قطعة الخشب إما أن يحافظ على الشكل األصلي للكتلـة وبـذلك يصـبح    
وعلى ذلك فإنـه يزيـد مـن     ،وإما أن يوافق الكتلة ويحذف منها ،المجسم قوياً ثابتاً

هـوم وماهيـة وخصـائص    وسيتطرق المبحث التالي لمف ،حركة المجسم في الفراغ
  .وأنواع الفراغ

  

  ) ١( شكل 
 رسم توضيحي للمسطحات.  
 تقعر ) ٢(استواء ) ١(في حالة تقوس    

  ).٤( sالتواء على شكل حرف ) ٣(       
 م١٩٨٠(سكوت :المصدر.(  

  

١ 
٢ 

٤ ٣  
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  المبحث الثاني
  راغـــالف

  

 - خصائصھ  – مفھومھ –ماھیتھ (
  )أنواعھ
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  :ةـدمـقـم
في مجاالت الفن التشكيلي بالدراسة والبحث تناولت العديد من الدراسات الفراغ 

وتعددت طرق معالجاته المختلفة وتعددت المفاهيم التي دارت حولـه، فاإلحسـاس   
نسبة لكل أنواع الفنون مهما اختلف أسـلوب العمـل   بالفراغ وأبعاد األشياء مهم بال

حيث اعتبر الفراغ عنصر من العناصر التـي تـؤثر وتتـأثر    ، وتنوع الغرض منه
الخامة، وكل هـذه  ؛ المنظور؛ الضوء؛ اللون ؛ بغيرها من العناصر األخرى كالخط

 المسميات تؤكد على أهمية عامل الفراغ للعمل الفني والحاجة الدائمة لمزيـد مـن  
  .البحث والتقصي وهذا ما يعزز اتجاه البحث الحالي

منذ بداية القرن العشرين اتخذ العمل المجسم مـن مفهـوم الفـراغ منطلقـاً     ف
وأنواعـه  ومفهومـه  ماهيـة الفـراغ   يتناول هذا المبحـث   حيثلإلبداعات الفنية 

الباحثة األبعاد التي أثرت في تحقيق المفهوم الفراغي فـي  تستعرض و وخصائصه
مفهوم الفراغ في مجال العمل المجسم ال يقتصر على الفراغ الـذي  ف، مل المجسمالع

يحيط به من الخارج فقط، بل أصبح ينفذ إليه ويتخلله، فخرجت األعمال مـن حيـز   
الشكل المسطح إلى الشكل ذي الثالثة أبعاد فتغير شكلها وتنوع وتخللها الفراغ ونفذ 

الفنانون من خالل أعمـالهم المجسـمة أن    إليها وأحاط بها من جميع الجهات وأثبت
وتبعاً لـذلك   للفراغ دور هام في تحقيق الوحدة والترابط واإليقاع واالتزان والحركة

  .ستتطرق الباحثة ألبرز خصائص وأنواع الفراغ التي اتفق عليها عدد من الباحثين
  

  :الفراغ ماهية: أوالً
على اهتمام كبير من الفنانين  التي استحوذت أحد العناصر التشكيليةيعد الفراغ 

سواء من حيث طرق تناوله أو تحديد المعنى الدقيق لمفهوم الفـراغ، فـالفراغ إذا   
إذا نظرنا إليه مع فقد جسـم  البعد يعني ) م١٩٩٧( رأفت فسرهاستخدم في العلم كما 

أو أنه ، والفراغ يمكن أن يميز على أنه االتساع الالمحدود من جميع الجهات، يشغله
وهناك عالقـة  ، فالوجود الحقيقي للفراغ متمثل في الفضاء أو الخالء، اء الشيءخو
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فال جسم إال وله فراغ إما مكان أو وضـع أو ترتيـب   ، ثنائية بين الفراغ واألجسام
  .وتتأثر ديناميكياً به، فاألجسام البد وأن توجد في الفراغ وتتحرك فيه

خاصة التي تؤثر فـي األجسـام   له بنيته ال يؤكد على أنوالفراغ بهذا المعنى 
ووجودها وتحركها وانتقالها من خالل قوة دفع وقوة شد فراغي موجودة في ماهيـة  

  .الفراغ، ويختلف الفراغ في معناه بالنسبة للفن عنه إذا استخدم في العلم
الحيز الكوني الذي لماهية الفراغ وبين بأنه يقصد بها ) م٢٠٠٠(وتطرق خليل 
ى سطح األرض والذي يمكن أن يصل إليه سـواء خـارج أو   يعيش فيه اإلنسان عل

داخل نطاق الجاذبية األرضية وأهمية الفراغ تكمن في أنه يشكل الوسط الذي تحدث 
فيه حركة األجسام فأي جسم يدرك البد وأن يشغل حيزاً فراغياً، وتحرك هذا الجسم 

د يكون هذا االنتقال وقمكان ما في الفراغ إلى مكان آخر،  البد أن يعني االنتقال من
كلياً بمعنى أن الجسم الموجود في مكان ما يتحرك ليترك مكانه هذا ويشـغل مكـان   

وقد يكون جزئياً بمعنى أن الجسم بكامله يحتل نفس مكانه ولكن أجزاء الجسم ، آخر
  .حول محور صمثل الحركة الدورانية لقر، تنتقل من مكان آلخر

هو ذلك الحيز الذي يقـوم  ) م١٩٧٤(رياض كما بين والفراغ في مفهوم الفنان 
بتنفيذ فكرته الفنية من خالله فإذا قام الفنان بإنتاج لوحـة تصـوير أو تصـميم أو    
مشغولة فنية، فهو يتعامل مع مسطح ذي بعدين، ويتمثل الفراغ في سطح الورقـة،  
 وإذا كان بصدد إنتاج قطعة نحتية أو آنية خزفية مجسمة فهو يحتاج إلى حيز فراغي

  .لتشييد عمله الفني
فالفراغ لـيس  " Form" نوعاً من أنواع الشكل الفراغ) م١٩٩٤(واعتبر قطب 

  .ولكنه شكل أثيري تسهل الحركة فيه، بشيء مختلف عن الشكل
ويستخدم مفهوم الفراغ في المجاالت المختلفة ويكتسب معناه بالتـالي حسـب   

وظف الفنان علـى  حيث  ،)م١٩٧٩(وفقاً لما أكده مرقص  المجال الذي يستخدم فيه
مر العصور عنصر الفراغ في معالجاته الفنية المختلفة، فالفنان المصـري القـديم   

عها فكان يرسم األشـكال علـى هيئـة    فراغ وفق نظم هندسية رياضية ابتدتناول ال
فالفراغ لديه هو فراغ السطح الذي يـوزع فيـه    ،مصفوفات متتابعة يحيطها الفراغ
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جب أجزاء من الشكل األمامي ليفسح المجال أمام خلفية فراغية مفرداته، كما كان يح
متسعة، أو وسط فراغي رحب، ولم يقتصر تعامله مع الفراغ على فن التصوير فقط 

  .بل تجلى تعامله معه في مختلف الفنون األخرى مثل العمارة والنحت
ات واهتم الفنان المسلم بالجماليات الشكلية وعالقتها بـالفراغ فرسـم تصـميم   

هندسية تجريدية تعتمد على العالقة التبادلية بين الشكل واألرضية، فكانت األشـكال  
تتبادل الظهور مع خلفياتها الفراغية فأحياناً يبدو كشكل وأحياناً كفراغ، ممـا يخلـق   

وفي مجال العمارة اهـتم بـالفراغ    ،نوع من التذبذب أو التوتر بين الشكل والفراغ
المتداخل معه فتوضح أشكال المسـاجد والقبـاب والمـآذن    الفعلي المحيط بالبناء و

أن الفنان تعامل مع الفـراغ بصـورة تعكـس    ) م١٩٧٩( مرقصويرى  المختلفة،
الغرض الجمالي والوظيفي معتمد على أبعاد ومقاييس هندسـية رياضـية بصـورة    

مستمد مـن العقيـدة الدينيـة أمـا تصـوير       لهاتعكس الغرض الجمالي والوظيفي 
ت اإلسالمية فتؤكد أن الفنان استخدم المنظور الخطي واللوني ليعبر عـن  المخطوطا

العمق الفراغي وفي عصر النهضة يتضح اهتمام الفنان بالفراغ من خالل اعتمـاده  
على الظل والنور وعلم المنظور فجعل اللوحة التصويرية المسطحة تنبض بالحيـاة  

  .اغي يمتد مع امتداد البصرمن حيث التجسيم واألبعاد التي توهم بوجود عمق فر
اهتم بـالفراغ  بأنه ) م٢٠٠٠(فتؤكد زكية رمضان العصر الحديث الفن في أما 

و فعلي حقيقي، واستفاد الفنان من اإلمكانيات أبكل صورة سواء كان إيهامي خداعي 
التكنولوجية والعلمية واستخدمها في الفن الحديث مما أدى إلى تعدد الـرؤى التـي   

  .بكيفيات ومناهج متعددة تناولت الفراغ
على أن  دراسة الفراغ في العمل المجسم تركز على ) م١٩٨٤(ويؤكد أبو زيد 

بناء  العالقات المتبادلة بين الفراغ الداخلي والخارجي للعمل المجسم، والتعرف على 
أهم الخامات المستحدثة وما تتضمنه من إمكانات تشكيلية لتقديم مستوى أفضل لألداء 

التكوينات الفراغية، حيث أدخل  الفنانين ابتكارات ميكانيكية على بعـض  في مجال 
أعمالهم الفنية أضفت عليها عنصر الحركة مما أكسب الفراغ معاني جديدة، ومـن  

هو أقرب الفنون التشكيلية انشـغاالً بـالفراغ الفعلـي    العمل المجسم المعروف أن 
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ففي مجال العمـل المجسـم    ،  لثالثةباعتباره فناً مجسماً يعتمد على إظهار األبعاد ا
يعتبر الفراغ عنصراً أساسياً في بناء األعمال المجسمة الحديثة، حيث ال يمكن إدراك 
الكتلة إال من خالل عنصر الفراغ بأنواعه ـ المحيط والنافذ والبيني ـ إال أن مفهوم   

تخطى قد تطور لي بأنه) م٢٠٠٠( كما وضح خليل الفراغ في العمل المجسم الحديث
كونه مجاالً ال مادياً تدرك من  خالله األشكال إلى اعتباره عنصراً له من األهمية ما 

عبير عن الفراغ كقيمة للشكل تماماً، مما دعا العديد من فناني العصر الحديث إلى الت
  .اتسعى الباحثة لتحقيقه من خالل تجربتها العمليةموهو  في حد ذاته

عديد من التصورات الفلسفية والحلول التشـكيلية  لذا فإن الفراغ كان محوراً لل
على مر العصور، جاءت صياغتها أحياناً لتعكس مفهوم الفراغ وفـق رؤيـة مـا،    
وأحياناً أخرى جاءت حلول الفراغ كنتيجة إلتباع كيفية معينة أو أسـلوب تنظيمـي   

  .معين لصياغة العناصر
نقالً  )م١٩٦٨( )Jack Brnham - جاك برنهام(نقالً عن  )م١٩٧٨(ندا ويذكر 

ليس مجرد حيز من الفراغ الكوني يحـيط  " :أن الفراغ )ت.د() - Gabo جابو(عن 
له القدرة على ، بمعنى أنه جزء تركيبي للشكل ذاته، بالشكل فقط بل أنه مادة في ذاته

تماماً مثـل أي  ، وصل الحجوم بعضها ببعض كما لو كان قوة رابطة أو حلقة وصل
فهو عنصر فعال وإيجابي في هذا الخصـوص  ، ها وفاعليتهامادة صلبة لها خصائص

ي في يربط بين ما هو داخلي وخارج، فالفراغ يتحرك داخل وحول ومن خالل البناء
  .٨٠ص" تدفق مستمر وإيقاع غير رتيب

سواء كان هذا الفراغ في أعمـال   ومهما اختلف أسلوب العمل لتحقيق الفراغ
لفراغ ا سمة ذات أبعاد ثالثة، فإن إدراكة مجفنية مسطحة ذات بعدين، أو أعمال فني

ال يتم إال من خالل التعرف على الشكل فال يمكن إدراك األشـكال إال مـن خـالل    
عالقتها بالفراغ وهو ماتؤكد عليه الباحثه من ارتباط عناصر التشكيل كوحدة واحدة 

  .ضمن العمل الفني
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  :العمل المجسم الفراغ في  مفهوم: ثانياً
وبدون الكتل ال يتكـون  ) م٢٠٠٤(كما وضح سليمان  يتحدد بكتلة إن أي فراغ

بأنه لـيس إال  ) م١٩٩٧( كما بين مفهومه رأفت فالعمل المجسمالفراغ، وعلى ذلك 
عالقة بين كتل وفراغات تبدأ من الكتل النقية والفراغات الصـريحة لتصـل إلـى    

ـ   العمـل ددها أجـزاء  إمكانيات ال نهاية لها في تشكيل الفراغات الداخلية، التي تح
ببقية المختلفة وعالقتها  أسطح العملوالفراغات الخارجية التي تنشأ نتيجة تشكيالت 

  .العناصر األخرى
، كما يـؤثر  العمل المجسميعد الفراغ من العناصر الهامة التي تؤثر في بنائية و

ته كرهو بهذا المعنى يتوافق مع ماذفي كيفيات انتظام العناصر األخرى وعالقاتها، و
 بتكاربأنه وسيلة رئيسية للفنون لعملية اإل) م١٩٦٦(مايرز نقالً عن ) م٢٠٠٠(زكية 

والمحاكاة وتحديد األبعاد الفراغية، وكل الفنون لها صلة بالفراغ كخاصـية قائمـة   
حيث توجد عالقة وطيدة بين اإلحساس بالفراغ الطبيعي من حولنا وتوظيفـه   ،بذاتها

ويتوقف ذلك على عدة عوامل رئيسية كالخبرة السـابقة  ، العمل المجسموإدراكه في 
الفراغ أصبح و ،وحدود الفراغ المحيط، وكيفية التعامل معه والممارسات التي تتم فيه

ونال اهتمام العديد من الفنانين فـي العصـر    ،في الفن المعاصر عنصراً قائماً بذاته
فـي  ال يعني أن الفنـان  هذا ، االت الفنون التشكيلية بوجه عامالحديث في معظم مج

فهناك نماذج عديدة في مختلف ، الماضي لم يتعرض لعنصر الفراغ في العمل الفني
مجاالت الفن التشكيلي ألعمال فنية عالج فيها الفنان موضوع الفراغ معالجـة فنيـة   

  .ناجحة
منصباً على الشكل الجمالي لكتلة العمل الفني المستمدة كان  الفناناهتمام  إال أن

لتكوين الطبيعي للشكل في الواقع والتي تظهر تكتلها وترابطها وتماسـكها فـي   من ا
فنان بقـدر اهتمامـه   الفراغ، ولم يكن االهتمام بالفراغ كعنصر تشكيلي في حسبان ال

ككتلة فـي  تها أنه يمكن رؤي) م١٩٨٧(وعلى هذا السياق يذكر قطب ، بتنظيم الكتلة
ناحية أخرى يمكن رؤيتها ككتلـة فـي   ومن  ،بالتكوين وعناصره مرتبطهحد ذاتها 

أو ككتلة ذات عالقة مع الفراغات الداخلية بها والتـي  ، عالقة مع الفراغ الممتدة فيه
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العمـل  فقـد كـان    ،تدخل في سياق التكوين محدثة صلة ترابط بين الشكل والفراغ
 بأن الفراغـات لـم تلـق   ) م١٩٨٧(كما بين قطب في الماضي يهتم بالكتلة  المجسم

في الماضي وكانت بعيدة عـن اعتبارهـا    األعمال المجسمةماً كبيراً في أغلب اهتما
أشكاالً قائمة بذاتها تستحق نفس التفكير والعناية المبذولة في األشكال المصمتة ومع 

 المجسماالهتمام بالفراغ كعنصر تشكيلي مؤثر في بناء وتكوين العمل  أبد التكعيبيين
ثم اسـتقل الفـراغ   ، مهيداً الختراق الكتلة بالفراغفأخذ سطح العمل يتحدب ويتقعر ت

بذاته كعنصر تشكيلي على يد البنائيين في أعمال تعتمد على التنظيمات التي تبحـث  
  .في العالقات الفراغية

يرجع الفضل إلى المدرسـة البنائيـة فـي إثـارة     بأنه ) م٢٠٠٠(يرى خليل و
نصب اهتمامهم على تحقيـق  التساؤل حول العمل المجسم وارتباطه بالفراغ، حيث ا

 ويتفـق  المظاهر الفراغية لألشكال أكثر من تحقيق األشكال المصـمتة أو غيرهـا  
 Naum -نـاعوم جـابو  (أعمال كالً من  على أن) م١٩٨٢( وندا) م٢٠٠٤( فرحات

Gabo(و ،)انطوان بفسنر-  Antoine Bfsnr(  تتخذ تتصدر أعمال هذا التوجه كونها
والبناء ،فهي مركبة من خامـات عديـدة ومتنوعـة     طابع مميز من حيث التركيب

  .ألواح المعدن والخشب والبالستيككالخيوط، واألسالك والحبال، والقضبان و
 )م١٩٧١( Gabo)-جـابو (كتب " النحت والبناء في الفراغ: "ففي مقال بعنوان

ال يزال الحجم باق كواحد من العناصر األساسـية فـي العمـل    ": ) م٢٠٠٠(كما ذكر خليل 
النحتي، ومازلنا نستخدمه في أعمالنا كما هو في أحوال كثيرة عندما يتطلب الموضـوع تعبيـراً   
عن األجسام المصمتة، ونحن ال ننوي إطالقاً أن ننتزع مادية العمل الفني، ونجعله غير موجود، 

ـ   ى فنحن واقعيون ملتزمون بالمواد األرضية، وال نهمل أياً من العواطف النفسية التي تنتمـي إل
مجموعة مدركاتنا األساسية للعالم، فنحن على العكس نضيف إدراك الفراغ إلـى إدراك الكتلـة   

  ."قيمة يجعلها جوهرية أكثر من خالل االتفاق بينها وبين الفراغ بامتداده واتساعه
البنائيين ووجود ذلك المفهـوم  ذلك المضمون يتضح لنا أهم أهداف فمن خالل 

الطابع قيمة جديدة وهي إكسابه الطابع الفضائي بدالً من الجديد للعمل المجسم إضافة 
األعمال المجسمة طوال القرون السابقة، وبارتباط الجوانب  التقليدي للكتلة الذي ساد

العلمية بالمجاالت الفنية وتأثر الفكر  الجمالي بـالمنجزات التكنولوجيـة، تغيـرت    
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يها طـوال قـرون مـن    المفاهيم وتخلصت من القيود الصارمة التي استحوذت عل
الزمان، وأصبح الفن كمثيله من شتى المجاالت مسايراً لروح العصر مستمداً منـه  
السمو بالفكر، وأصبحت األعمال المجسمة ذات طابع ديناميكي، إيقاعية األسـطح،  
تتحرك في الفراغ مجسدة مظهراً من عالم الشكل الثالثي األبعاد، وأصـبحت أكثـر   

واإلنشاءات الهندسية، فهي تشارك في بعـض الخصـائص    انتماء ألشكال العمارة،
  .القواقع وأجنحة الطيور والحشراتالتعبيرية، التي تتمثل في أوراق الشجر و

بع الكثير من الفنانين الذين تناولوا العمل المجسم، أسلوب معالجة الفراغ وقد ت
عمـالهم  بقوله نجد فـي أ  )م١٩٨٢(وهو ما أكده ندا  كعنصر رئيسي في بناء العمل

الكثير من المعالجات الفراغية التي توضح أنهم اتخذوا من الفراغ نقطـة انطالقـة   
لتصميماتهم ذات الثالثة أبعاد، والتي لعب فيها الفراغ دوراً أساسياً وجوهرياً في بنية 
وتكوين العمل الفني الذي أصبح يمثل عالماً من األشكال التي تسـبح فـي الفـراغ    

  .في ذاتها الفراغ في نفس الوقت كونالالنهائي والتي ت
الفنون التي أعطت للفراغ بعداً فنياً وجمالياً،  أكثر العمل المجسم من مما يجعل

عن طريقه من إثراء مجال العمـل   فنانونحيث تمكن ال) م٢٠٠٠(بحسب قول خليل 
دور كبير في إظهار القـيم الجماليـة للشـكل     لهفأصبح  المجسم وتطوير أساليبه،

ما أصبح االهتمام بمشاكل  التشكيل في هيئة العمل المجسم ال تنفصل عن المجسم، ك
مشاكل التشكيل لحيز الفراغ، فكثيراً ما يسعى الفنان لتشكيل الفراغ بنفس العناية التي 

  .ها المجسم فكالهما تجسيد للمعنىيشكل ب
  :خصائص الفراغ :ثالثاً

 اء العمـل المجسـم  في بنيعد الفراغ عنصر أساسي من العناصر التي تدخل 
ؤثر في فاعليات العناصر التشكيلية يوصورة مؤثرة من صور الطاقة التي يتضمنها، 

جزء من الفراغ الكوني بأنه ليس مجرد ) م٢٠٠٠(يؤكد خليل و ،تأثر بهاياألخرى و
مثل القدرة على ربط  تركيب الشكل وله خصائصهوروري في بناء جزء ض بل إنه

لو كان قوة رابطة أو حلقـة   كمابوصفه له ه القدرة الحجوم بعضها ببعض وأكد هذ
العمـل  أن الفراغ فـي   )ت.د( )Gabo-جابو(عن ) م٢٠٠٠(خليل  ويذكر ،وصل
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وغيرهـا  ) األخشاب ـ االحجار ـ المعان  (له خصائص المادة الصلبة مثل المجسم 
إبـراهيم  ويطلق على هذه الخاصية عدة أسماء كما وضحها ) من الخامات المختلفة

  ).الربط الفراغي(أو ) الشد الفراغي() ت.د( سكوتنقالً عن ) م١٩٨٠(
  :الشد الفراغي -١

جـال  أقرب مثال لتوضيح خاصية الشد الفراغي هـو مـا يحـدث فـي الم    
كيف تنظم قوة الجاذبية نفسها في هيئة خطوط ) ٢(شكلالمغناطيسي ويوضح الرسم 

لـة فـوق قطبـين    وقد تكون الخطوط برادة حديد منثورة على صفحة ورقة محمو
 )٣(شـكل  مغناطيسيين على شكل حدوة الفرس فإذا زيدت المسافة بـين القطبـين  

فستكون هناك نقطة معينة ينفصل عندها مفعول الشد بين القطبين، وفي هذه الحالـة  
تتشعع برادة الحديد بانتظام حول كل قطب ويحدث نفس الشيء في مجال الرؤية في 

وهناك عدة دالالت للوصول إلى ، لتين منفصلتينحالة العمل المجسم المكون من كت
  .أفضل رؤية بين كتلتين أو أكثر

  :الداللة األولى
إذا وضعنا مكعبين بعيداً عن بعضهما فإننا نصل إلى نقطة معينة ال ينتظم فيها  -

  )٤( شكل كشكل مركب ويظهران كعناصر شكل مفكك تماماًالمكعبان 
  :الداللة الثانية

كوين مفردة منفصلة في الفراغ كان من الطبيعي أن ينتج كلما كانت وحدات الت -
والشكل يمثل ثـالث   )٥( شكل شكالً جديداً مترابط في الفراغ، مثال على ذلك

، والشكل العام سهل اإلدراك البصري وتقوى فيه ظاهرة الشد الفراغي، دوائر
زادت وذلك لتناسب حجم هذه الدوائر الثالث مع المسافة الفراغية بينهما، ولو 

  ).٦( شكلالمسافة بينهما النقطع مفعول الشد الفراغي في التكوين 
ونظراً ألن الثالثة دوائر منظمة في هيئة مثلث سهل اإلدراك فإننا نظل نربطهم  -

 .مع بعضهم في مجموعة إدراكية واحدة

وعندما يحقق الشد الفراغي إمكانية عمل تجميعات أكبر سهلة اإلدراك فمعنـى   -
وفي حالة إيجاد الجاذبيات القوية يمكن ، بين جاذبية العناصر ذلك وجود تناسب
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وتظل الكتلة مترابطة بعضـها  ) أي تزيد المسافة( استخدام فاصل فراغي أكبر
أما في حاالت الجاذبية الضعيفة بني الكتل فيجب أن يكـون الفاصـل   ، ببعض

 .أصغر نسبياً

  )٢( شكل
    رسم توضيحي لقطبين مغناطيسـين فـي

  .حالة شد فراغي
 م٢٠٠٠(خليل :المصدر.(  

 

  )٣( شكل
  رسم توضيحي لقطبين مغناطيسين في حالة

  .بعد فراغي
 م٢٠٠٠(خليل :المصدر.(  

 

  )٤( شكل
  كعبينمرسم توضيحي للشد الفراغي بين.  
 م٢٠٠٠(خليل :المصدر.(  
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 :التجميع والتراكب -٢

والتراكب هو ، مةأحد خصائص التجميع الها )٧(كما في الشكل  كبيعتبر الترا
   .األساسية) دالالت الفراغ(في الواقع أحد 

  
  

  

  

  )٥(شكل
  للشد الفراغي بين رسم توضيحي

  .ثالث دوائر
   م٢٠٠٠(خليل :المصدر.(  

  )٦( شكل
  للشد الفراغي بين رسم توضيحي

  .ثالث دوائر
   م٢٠٠٠(خليل :المصدر.(  

  )٧(شكل
  رسم توضيحي يوضح التراكب الكلي

  .والجزئي والتماس والتداخل
 م٢٠٠٥(شوقي : المصدر.(  
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  :وللتجميع الفراغي أهمية كبيرة في التكوين المرن وذلك لسببين
ويجب أن تكون تجميعـات الشـكل   ، ألنه ليس للمجال المرئي مساحة محدودة :أوالً

  اجهة منافسة أي أشياء أخرى قد تكون موجـودة فـي   محكمة بدرجة تكفي لمو
  .المجال المرئي

اإلحساس باإلجهاد الفعلي ووزن المواد يكون أكثر قوة منـه فـي الهيئـات    : ثانياً
المتشابهة ذات البعدين وتؤثر هذه الحقيقة في تقديراتنا البصرية لوحدة التكوين، 

ما لو كانت بإمكانهـا  فاألجزاء يجب أن تظهر كأنها تتآلف بعضها مع بعض ك
  .أن تقوم بذلك طبيعياً
  :ع الفراغي منهايويوجد عدة أشكال للتجم

  أ - ٨شكل(     .شد فراغي(  
  ب -  ٨شكل(     .تماس األوجه(  
  ج - ٨ شكل(   .تماس األركان(  
 د  - ٨ شكل(      .تراكب(  
  هـ  –٨ شكل(       تداخل(  
  و - ٨ شكل(       اختراق(  

 

  
  
  

  
  

  )٨( شكل
 رسم توضيحي لخصائص الفراغ.  
 مترجمـاً عـن   ) م١٩٨٠( إبراهيم  :المصدر

  )ت.د(سكوت 
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  :ح خصائص الفراغنماذج مختارة توض -٣
  :خاصية الشد الفراغي -أ
  

  
  :القيم الفنية للعمل

  .تكوين يتخذ هيئة مقعرة الشكل وينتهي بحافتين يتجاذبان في حالة شد فراغي
ف مقعـر  اليسار وفي الجهة المقابلة منه طرفالعمل ينتهي بطرف محدب في ناحية 
  .ن أطراف العملتظهر بشكل واضح بيمما يجعل خاصية الشد الفراغي تزداد و

  :خاصية تماس األوجه -ب
  
  
  
  
  

  )٩( شكل

  Barbara Hepworth  -باربرا هيبورث :الفنانة
  .برونز: خامة العمل 

  .سم٦٧×٦٠×٩٠: العمل أبعاد 
  www.tate.org.uk: المصدر

  )١٠( شكل

   Deirdre Hubbard  - ديردر هوبرد :الفنان
  .برونز: خامة العمل 

  artparks.cowww.: المصدر
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  :القيم الفنية للعمل
ـ   رـالعمل مكون من كتلتين يحدث بينهما تماس من خالل واجهتي العمل مما يحص

، فخاصية التماس تساهم في تحديد شـكل الفـراغ   بينهما فراغاً نتج لخاصية التماس
  .وكأنه يظهر بشكل محدد لهيئة العمل

  :األركانخاصية تماس  -ج
  
  
  
  
  

  

  :القيم الفنية للعمل
العمل مكون من كتلتين منفصلتين يحدث بينهما تماس من أركان العمل فيلتقي 
الجزء األيسر مع الجزء األيمن وتحقق خاصية تماس األركان مما يحصـر بينهمـا   

نتيجة لتماس أركان العمل في حين لو تغير موضع التماس لتغير شكل الفراغ  فراغاً
بيل المثال لو كان التماس تقابل الكتلتين لظهر شكل آخر للفـراغ ولتغيـرت   فعلى س

  .هيئة العمل بشكل عام
  :خاصية التراكب -د

  

  )١١(شكل
 Robert Holmes  -روبرت هولمس :الفنان

  .برونز: خامة العمل 
  ww.robertholmessculpture.com: المصدر

  )١٢( شكل
 أحمد البحراني :الفنان

  .حديد: عمل خامة ال
  سم٢٠×٤٠×٦٥: أبعادالعمل 

   www.tshkeel.com:المصدر
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  :القيم الفنية للعمل
العمل مكون من تراكب عدد من الحلقات وتراصها فـوق بعضـها الـبعض    

وبتغييـر   والتراكب ساهم في إيجاد نوع من الفراغ الذي تحقق نتيجة لهذا التراكـب 
  .طريقة وضع الحلقات يتغير شكل الفراغ تبعاً التجاه التراكب

  :خاصية التداخل/ هـ
  
  
  
  
  

  :القيم الفنية للعمل
، حيث تعتبر كل كتلة بداية الكتلة التي تليها نتيجـة  العمل مكون من ثالث كتل

وخاصة التداخل تتأثر بشكل كتلة العمـل فالعمـل فـي     لتداخلها مع بعضها البعض
الهيئة في حين إن كان عمل متعدد الكتـل مختلفـة    متكررذات نسق ) ١٣( كلالش

  .الهيئة لتأثر شكل الفراغ تبعاً لطريقة التداخل
  :خاصية اإلختراق /و
  

  
  
  
  

  

  )١٤( شكل
 David Anneley -ديفيد انيلي :الفنان

  .حديد ملون : خامة العمل 
  www.tate.org.uk ::المصدر

  

  )١٣( شكل
 William Tucher –ويليام تكر  :الفنان

  م١٩٦٤: لعمل تاريخ ا
  .بالستيك: خامة العمل 

  www.tate.org.uk :المصدر



 -٣٩ -

  :القيم الفنية للعمل
العمل مكون من ثالث كتل مختلفة الشكل تخترق الكتلة الوسـطى منتصـف   

فالفراغ يتأثر بموضع االختراق فمـع تغيـر   ، العمل وتشكل تنوعاً في شكل الفراغ
ترتيب كتل العمل يتأثر شكل الفراغ مما يؤثر على الشكل العـام للعمـل وتسـتنتج    

  .بتغير خواصه اًوثيق اًالباحثة أن هيئة وشكل الفراغ ترتبط ارتباط
  :أنواع الفراغ :رابعاً

، ختلفـة  من خالل تتبع الباحثة لعنصر الفراغ في مجاالت الفن التشـكيلي الم 
ومن خالل الدراسات المرتبطة التي تناولته  كعنصر رئيسـي وجـدت الباحثـة أن    
غالبية  اآلراء تتفق على أن الفراغ عامل فني هام إن لم يكن احد العناصر التشكيلية 
التي تمثل العامل المشترك بين فروع األداء في الفنون البصرية سواء التصـوير أو  

ويتحقق الفراغ  من خالل إمكانات تشكيلية عديدة .الخ ...التشكيل المجسم أو النسيج 
راغ التي اختلفت من مجال إلـى  ولكن تعددت اآلراء حول مسميات وتصنيفات الف،

  :اإلتجاهات الفراغية إلى قسمين أساسين هما) م١٩٧٩(فقد صنف مرقص ، آخر
 التشكيل الفراغي المسطح والتشكيل الفراغي المجسم ويندرج تحت كل منهمـا 

 وعبـدالعزيز ) م١٩٨٨( وتناول كال مـن جمـال  ، راغيةمجموعة من المسميات الف
الفراغ من خالل مفهومين أساسـين همـا الفـراغ    ) م١٩٨٤(وأبو زيد ) م١٩٨٤(

الداخلي والفراغ المحيط بالهيئة وصنف كل منهم المفهومين إلى عدة عناصر تشكل 
  .في مجموعها أنواع مختلفة للفراغ

نجـوان   و) م٢٠٠٠(ه كالً مـن خليـل   التصنيف الذي قدمفق الباحثة مع وتت
  :بتصنيف الفراغ لنوعين أساسين هما) م٢٠٠١( عبدالعزيز

  . Illusionestic Space - الفراغ اإليهامي -١
  . Actual Space - الفراغ الحقيقي -٢
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مع التأكيد على عنصر الفراغ الحقيقـي،  كال النوعين  وتتناول الباحثة فيما يلي
 الفراغ الحقيقي في العمل المجسم البحث الحالي يركز على التشكيل بعنصرحيث أن 

  .ثالثي األبعاد
   Illusionestic Space)الخداعي(الفراغ اإليهامي  -١

ـ  غل الفراغ في الفنون ذات البعدين فراغ ظاهري ليس له وجود مادي ألنه يش
س بالعمق وليس له عمق، فاإلحسا) طول وعرض(مساحة من مسطح له بعدين فقط 

الفراغي في الفنون التشكيلية ثنائية األبعاد كالتصوير والتصميم ال يمكن أن يكـون  
) م٢٠٠٠( وتذكر عبيـر بيـاض  الن العمل الفني ال يتميز إال ببعدين فقط، ، واقعياً

مايؤكد على تلك النقطة أن ما نراه في اللوحة الفنية من أشكال بعيدة أو قريبة إنمـا  
بعض اإليحاءات أو الدالالت اإلدراكية والحيل األدائيـة التـي   ترجع إلى استخدام 

وجود عمق فراغي وبعد ثالث في المسطح ذي أحاسيس المشاهد فيتوهم تسيطر على 
لوحة فنية بها فراغ إيهامي ناتج عن اسـتخدام الفنـان   ) ١٥(شكلويوضح  ،البعدين
، م التدرج اللـوني كنظا، ع البصريالتقنيات الفنية التي تحقق نوع من الخدالبعض 

المنظور، نظام توزيع الظالل، ليجعل المشاهد يتوهم وجود عمق فراغي ال يستطيع 
  .أن يلمسه

  
  
  
  
  
  

 عبـدالعزيز نجوان وعن مفهوم الفراغ في األعمال الفنية ذات البعدين توضح 
أو اللوحة التـي  ، الفراغ يفسر العناصر المرئية على مسطح الصورةأن  )م٢٠٠١(

 ،ماً بعمل عالقات في العمق تماماً كما تعطي بالنسبة للطـول والعـرض  تعطي إيها

  )١٥( شكل

 آيشر(لفنان لوحة ا- cecher(  
 م٢٠٠٥(شوقي :المصدر.(  
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االنطباع الناشـيء  الفراغ في اللوحة التشكيلية بأنه  )م١٩٧٩(مرقص حيث يصف 
عن المعالجة الفنية التي يتبعها الفنان لإليهام بوجود عمق فراغي يؤكد فكرتـه مـن   

  .خاللها
التي تشغل فراغ سطح مسـتوى لـه    "ذات البعدين"والفراغ في األعمال الفنية 

الحقـل المرئـي أو المسـاحة    بأنـه  ) م٢٠٠٥(شـوقي  رى يحيث  طول وعرض
المخصصة لتشكيل التصميم عليها سواء كانت محددة بإطار له أبعاد معينة أو غيـر  

  .محددة بإطار وفي هذه الحالة فإن حدود التصميم هي نهايات المسطح الذي يشغله
الناتج عـن  " الفراغ اإليهامي"ات أطلقها الفنان على عدة مسمي ووجدت الباحثة

سطح العمل الفني المستوى نتيجة إلتباع دالالت إدراكية أو حيل أدائية معينة، وأهم 
بي ـ الفـراغ   الفراغ اإليجابي والسل: هيو) م١٩٧٩(مرقص ذكرها  هذه المسميات

تكـاري ـ   ـ الالنهائي ـ المنظـوري ـ  التبـادلي ـ االب     الزخرفي ـ المستوى   
  .العلوي ـ األمامي

ومهما حاول الفنان التركيز على إظهار العمق الفراغي في األشكال المسطحة 
ويمكن للفنان اإليماء ، يشعر به المشاهد لكنه ال يلمسه، فإنه في النهاية فراغ إيهامي

  بالعمق الفراغي اإليهامي في األعمال الفنية ذات البعـدين باتبـاع عـدة نظـم أو     
المشـاهد   أو ما يسمى بالحيل األدائية التي تؤثر على إدراك) عمق فراغي دالالت(

؛ المنظـور وتشـمل  ) م١٩٧٩( مرقصوإبراز هذه النظم أو الحيل التي أكد عليها 
وللفنان حريـة   ؛والملمس ؛نظام توزيع الظالل ؛نظام التدرج اللوني ؛يالنظام الخط

أو دمج أكثر من نظام ) الفراغي دالالت العمق(ذه النظم كاملة في استخدام إحدى ه
  .في تصميم أو تكوين واحد

  :  Actual Space The–الفراغ الحقيقي  -٢
مـرتبط  الالفراغ الحقيقـي  بأنه مفهوم الفراغ الحقيقي ) م١٩٩٢(يبين الصيفي 

بطبيعة المكان، ويؤثر في فاعليات الحجوم التي تتواجد فيه وفي العالقة بينهما، كما 
سـام أو  ة بناء الحجوم المختلفة ويتنوع بين فراغـات تحـيط باألج  أنه يتأثر بطريق

  .تتخللها أو تنفذ فيها
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هو فراغ واقعـي يمكـن للمشـاهد الـدخول فيـه      " الفعلي " الفراغ الحقيقي 
" المجسمة"واإلحساس به وهو أوضح ما يكون في الفنون التشكيلية ذات الثالث أبعاد 

كما هو واضـح فـي    و) م٢٠٠٠(ل كما أكد ذلك خلي أي لها طول وعرض وعمق
األعمال المجسمة واألواني الخزفية والمشغوالت النسجية المجسمة حيث تشغل حيز 

  .معين من الفراغ المحيط
 الفراغ الحقيقي أنواع:  
  :The Surrounding Space - الفراغ المحيط -

 ،الفراغ الذي يحيط بالهيئة الخارجية للعمل الفني من جميع الجوانـب  يقصد به
جزء تركيبي للشكل  هوالفراغ المحيط بالعمل الفني  بإن) م٢٠٠٤( ويوضح سليمان

له القدرة على وصل أجزاء العمل الفني بعضها ببعض كما لو كان قوة رابطة مثله 
  .مثل أي مادة صلبة تدخل في تكوين ذلك العمل الفني

  : Space The Organic -العضويالفراغ  -
في الشكل ويمتد إلى ما وراءه فيظهر مـا يوجـد    الفراغ الذي ينفذبقصد به   
" النوع من الفراغ يسمى بـالفراغ المطلـق   بإن هذا) م٢٠٠٤(يبين فرحات خلفه و

Endless Space" ،  أو الفراغ الممتد الالنهائي الذي ال تستطيع العين تتبـع نهايتـه ،
لكتـل  ويسمح بمرور الضوء من خالله وال يصدم بأجزاء الشكل مما يقلل من نقل ا

وهو يؤكد ويعمق من إدراك البعد الثالث فـي العمـل   ، ويعطي أبعاداً جديدة للشكل
  .الفني ويزيد من تفاعل الشكل األجواء المحيطة به

  :إلى نوعين هما العضويالفراغ ) م٢٠٠٦(خليل  يصنفو
الـذي يحـدد    وهو :The Organic closed Space – مغلق عضويفراغ  -

في بعض أنواع التكوينات المرنة تظهر مغلفـة  و، مسارات السطوح على الكتل
ويمكن تسميته بغالف الهيئة،  ،كون في الغالب هندسياً في طبيعتهبغالف بسيط، ي

وهـذا السـطح   ، هو الذي يجري داخله كل شيء وال يظهر أي شيء خارجيو
النهائي للهيئة يعزلها عن الفراغ المحيط بها ومهما تكن فاعليتها الفراغية فكلهـا  

داخل هذا الغالف، وفي العمل المجسم وبخاصة في حالة النحت المباشـر   تحدث
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في الحجر أو الخشب حيث يحاول الفنانون عادة المحافظة على أن يظهر الغالف 
النهائي مستمداً من شكل الكتلة، ثم يخرج الفكرة من تلك األحجار بأقـل عمليـة   

حيث يـرى   بقدر اإلمكان نحتية ممكنة محافظاً على األساس الطبيعي لهيئة الكتل
يمكن القول بأننا إذا غلفنا التكوين المرن بمثل هذا النوع من  بإنه) م٢٠٠٠(خليل 

الغالف فسيتمخض ذلك عن تعبير خاص وستكون الهيئة مدمجة محبوكة تمامـاً  
ومن هنا يظهر  ،اغ الخارجي كما أنها راسخة وقويةومغلفة وقائمة بذاتها في الفر

  .مجسمة تقبل المعالجة بهذه الطريقة والبعض اآلخر ال يقبلهاأن بعض األعمال ال
  - الفـراغ السـالب  (بمسـمى  العضـوي  ووجدت الباحثـة نـوع للفـراغ    

 The Negative Space (  يمثل هذا النوع من الفراغ عمقاً ملموساً ولكن ال ينفذ مـن
أو يشـكل  ، فهو ينحصر بين مسـتويين ، ويصطدم بسطح أعمق منه، خالله الضوء

ورأت الباحثة أن تدرجه تحت مسـمى   ويمكن للعين أن تتبعه، مقاً له بداية ونهايةع
يوضح مفهوم الفراغ العضوي المغلق الـذي  ) ١٦(والشكل  المغلقلعضوي الفراغ ا

  .يحدد هيئة المجسم واليخترقه الضوء
  

  

  

  

  

  
  

  : The Organic Open Space – مفتوح عضويفراغ  -
ويبـين خليـل   والضوء داخل وخـارج الكتلـة،   وهو ما يسمح لتخلل الهواء 

، )الفـراغ المغلـق  (وحة تسير في اتجاه مضاد لما سـبق  الهيئة المفتبإن ) م٢٠٠٠(
فالعامل المسيطر فيها ليس هو عامل تغليف الحجم، ولكنه مدار مركزي قد يظهـر  

ين فقوة دفع حركة العناصر تعمل إما في اتجاهه وإما بعيداً عنه والتكو وقد ال يظهر،
المميز هو الذي يتحقق فيه ما يماثل نظام نمو الهيئات في الطبيعة وهـذه الهيئـات   

  )١٦( شكل
 ــان ــتنت: الفن ــوزي يكوس  Brancusi -ن برنك

Costantin   
 برونز : خامة العمل 

  سم١٤.٦×٢١×١٤.٦: أبعاد العمل.  
 المصدر:theory.com-hesswww.c  



 -٤٤ -

 

ليست منعزلة عن الفراغ المحيط بل تنفذ فيه، ويصعب تحديد الفاصل بين كل مـن  
فكرتي الفراغ الداخلي والخارجي للهيئة إذ أن كليهما يميل إلى االرتباط باآلخر إلى 

  :ويظهر بهيئتين .ما الداخلي أو أيهما الخارجيحد أنه يتعذر علينا القول أيه
  ).١٧( شكلكما يوضح .فراغ عضوي مفتوح متصل مع الفراغ المحيط

  )١٨( شكل، كما يوضح فراغ عضوي مفتوح ينفذ ويخترق الشكل
  

   

  

.  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  :The Four Dimensional Space - الفراغ رباعي األبعاد -
معالجة عالية التصور بإنه ) م٢٠٠٤(يمان ألبعاد كما وضح سلالفراغ رباعي ا

حيث بدأ االهتمام بتحقيق عامـل  ، لألشكال تعطي اإلحساس بمسافة الزمن والحركة
ولكنه أصبح أساساً ومبدأ مـن مبـادئ   ، السرعة والبعد الرابع مع المدرسة التأثرية

فـي  "   E-Newtonسـحق نيـوتن  ا"المدرسية المستقبلية حيث استفادت من دراسات 
لنسبة للمكان وقد ذكر نيـوتن أن  ركة أو ما يعرف بديناميكا األجسام المتحركة باالح

  )١٧( شكل
 فيليب دريل  : الفنان- Philip S. Drill  

  م١٩٨١: تاريخ العمل 

  سم٢٦×٢٢×٣٣: أبعاد العمل. 

  فراغ عضوي مفتوح: نوع الفراغ.  
 المصدر:theory.com-www.chess  

  )١٨( شكل
 منى السعودي: الفنانة.  
 م١٩٩٣:تاريخ العمل.  
 حجر أردني: خامة العمل.  
 فراغ عضوي نافذ:نوع الفراغ.  
 المصدر: www.monasaudi.com 
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ـ  ،المكان يعد بمثابة عنصر يمكن أن يؤثر ديناميكياً على األجسام ة حيث تعد الحرك
وأن دراسة ديناميكا األجسام تؤكد أن المكان " الفراغ"بين الزمان والمكان  وصل حلقة

التـي فسـرها   " الزمكانية"مظهرين لبنيه واحدة تسمى  ع إالوالزمان ما هما في الواق
إذا كان المكان يرتبط في ذهن البشر بالفراغ فإن الزمـان   بإنه) م٢٠٠٤) (فرحات(

  .شكل الفراغ رباعي األبعاد في هيئة متحركة )١٩( شكل، ويوضح يجسد الحركة
  

  

  
  

  

  

  
  

  :  The Causal Space – الفراغ السببي 
اتجاً عن لقاء كتلتين أو أكثـر قـابال للتغييـر والتحويـل     ويكون هذا الفراغ ن

  ).٢٠(كما في الشكل  ير أوضاع الكتل أفقياً أو رأسياًوالتبديل بتغي
فعلـى   ،ى للفراغ تبعاً لطريقة وضع الكتلوالفراغ السببي يتضمن أنواع أخر

  .يتضمن فراغ عضوي مغلق إلى جانب الفراغ السببي) ٢٠(سبيل المثال الشكل 
  

  

  )١٩( شكل
   أمبرتـو بوتوشـيني   : الفنـانUmberto 

Boccioni  
  م١٩١٣: تاريخ العمل 
 فراغ رباعي األبعاد: نوع الفراغ. 

 المصدر:www.art.com  

  )٢٠( شكل
  الفنان :Lucile Driskell  
  خشب: خامة العمل. 
 سم٩×١٦×٤١: أبعاد العمل 
 بي ـ فراغ عضوي مغلقفراغ سب: نوع الفراغ. 
 المصدر:www.luciledriskellfineart.com  
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  :The Mobile Space-  الفراغ المتحرك -
هذا الفراغ المتغير ينشأ عن تحريك كتل أو أشكال في الفراغ ومثال على ذلك 

من السلك ) أقفاصاً فضائية(وقد شكل عمله المتحرك  )٢١(شكل) كالدر(فنان عمل ال
المعلق في تنظيم حر الحركة فتتحرك األسالك بعضها مع بعض بفعل الجاذبيـة أو  

هواء فتخلق عالقات فضائية متغيرة دائماً، وكانت أعماله تجريدية خالصة وكانـت  ال
 آخر ويوجد نوع رسم في الفضاء" الفنان هي تحديد الفضاء بخطوط سلكية عند الفكرة

  

  

  
  
  
  

  
  

وهو الفراغ ) ٢٢( شكلكما يوضح من الفراغ يندرج تحت مسمى الفراغ المتحرك 
لمحصور أو الناتج من تحريك أو تمـاس أجـزاء   الناشئ من الحركة وهو الفراغ ا

  .وهذا النوع يظهر في أعمال فناني القرن التاسع عشر، عمل المجسمال
  

  

  
  

  )٢١( شكل
  ألكسندر كالدر: الفنان-Alexander Calder  

  م١٩٣٢: تاريخ العمل  
  معدن ملون : خامة العمل. 
 سم١٥٠×٢٠٠×٢٠٠: أبعاد العمل 
 المصدر :www.mcachicago.org 

 

  )٢٢(شكل 
  .Stephen Porter -استيفن بورتر : الفنان *   
  خشب : خامة العمل. 
 فراغ متحرك: نوع الفراغ 

 المصدر: www.stephenporterstudio.com 
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عنصراً أساسياً في بناء األعمال تخلص الباحثة مما سبق إلى أن الفراغ يعتبر 
المجسمة حيث ال يمكن إدراك الكتلة إال من خالل عنصر الفراغ إال أن مفهومه أخذ 

كالً مغايراً للحقيقة التي بدأ عليها فقد تطور ليتخطى كونه مجاالً وجدانياً محسوساً ش
خارجياً حول الكتلة إلى محسوساً داخلياً تحده الكتلة من كل االتجاهـات أو بمعنـى   
آخر أصبح للفراغ الذي تخلل العمل دور وبدونه يفتقد العمل الفني بعض العناصـر  

إن العالقة بين إدراك الفراغ الطبيعي الباحثة إلى ستنتج ، فتوالسمات التي تميز الفن
من حولنا وكيفية توظيفه في مجال الفن التشكيلي، يتوقف على خبرات الفنان السابقة 

، وتبعاً لتلـك  امل معه والممارسات التي تتم فيهوحدود الفراغ المحيط به وكيفية التع
من قيم تشـكيلية لهـا دالالت   التي تتض العوامل يتحدد مفهوم ونوع وخواص الفراغ

تثري العمل المجسم وتؤثر فيه وبناء على ذلك سيتناول المبحث التالي لتناول عالقة 
  .الفراغ بالقيم التشكيلية وتأثيرها عليه
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   المبحــــث الثــــالث

  الفراغ وعالقتھ بالقیم التشكیلیة 
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  :ةـدمـمق
إلى توافق النظـام   ترجع) م٢٠٠٠(كما بينت زكية رمضان  القيم التشكيلية إن

هي نتاج لعملية إدراكيـة   التكشيليةل ومضمونه، والقيم البنائي في تحقيق وحدة الشك
للنظام التشكيلي لعناصر الشكل تبين مدى تجاوب العمل تعبيريـاً   - حسية عقلية -

) م١٩٩٤(ويوضح قطـب   مع الخبرة اإلدراكية للمشاهد لإلفصاح عن فكرة العمل،
النظام العضوي الذي  هي وحدة القيم والنتاج التركيبي لهذاللفراغ إن القيم التشكيلية ب

أبدعه الفنان ليظهر مقدرته وكيفية تناوله للفراغ تشكيلياً، لتحقيق شكل ذي مضمون 
تعبيري واضح، وإن صياغة هذا النظام المتميز يحتاج إلى رؤية عقليـة إدراكيـة   
تحرك حواس الفنان في تفاعله مع عناصره الحسية والمادية مما يحقق توازناً للعمل 

بأنهـا هـي   مفهوم عناصر التشـكيل  ) م١٩٩٢(يتناول الصيفي و، ليةفي وحدته الك
خـالل المـرور بالتجربـة    من  ويستمدهامفردات لغة الشكل التي يستخدمها الفنان 

، فالعناصـر األوليـة   لهـا  خالل تأمله وفحصهمن والمواقف الجمالية مع الطبيعة و
الجمالي وقـد اصـطلح   المرئية ألشكال الطبيعة هي ذاتها العناصر األولية للتصميم 

العناصـر   وهـذه ، اللون؛ الملمس؛ الفراغ ؛ الحجم ؛الشكل ؛الخط ؛النقطة: اعتبارها
كما  والمفردات التشكيلية إلى جانب وظيفتها في بناء التكوين الفني تؤدي دوراً جمالياً

وضع هذه العناصر على سطح العمل الفني يرتبط  حيث) م٢٠٠٠(أشار لذلك خليل 
متبادلة بما يجاورها من عناصر تحقق مختلف القيم الفنيـة والتشـكيلية   وعالقاتها ال

التناسب التي تنتج عن تنظيم العالقات بـين  ؛ الوحدة؛ االتزان؛ونعني فيها قيم اإليقاع
حدة في كل ممارسات المفردات الشكلية ضمن العمل الفني وهي تظهر متضافرة ومت

ي الذي يحاول الفنان تحقيقـه بصـورة   وتمثل الهدف الجمالي الرئيس، الفن التشكيلي
وفرديته التعبيرية،  تهمحمل بذاتيالتعكس الغرض الجمالي والوظيفي من العمل الفني 

لكل منها كيفيات   بحيث أن القيم التشكيلية وتتعدد الصور واألساليب التي تحقق هذه 
لجمالية اخاصة تتطلب من الفنان مراعاتها بالصورة التي توصل الرسالة الفكرية أو 

ومن ثم يرتبط حكم القيمة على العمل الفني بمـدى قـدرة   ، التي يؤديها العمل الفني
الفنان على أحكام الصياغة بين تفاعل الفراغ بإمكانياته التشكيلية والتعبيريـة وبـين   

التشكيلية للفراغ وبين بأن القيم  )م١٩٩٤(قطب كما أكد ذلك  بقية العناصر األخرى
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ت زكيـة  اعتبـر الوحدة العضوية بين الشكل ومضمونه، لهـذا   للعمل الفنيتحقق 
لتـي  القيم التشكيلية للفراغ تنتج من طبيعة النظم واألسـس ا أن ) م٢٠٠٠(رمضان 

فق مع فكـرة  لتحقيق وحدة متنوعة النظم بصيغة تت ؛اعتمد عليها الفنان في صياغة
هي نتـاج   راغالتكشيلية للفالقيم أن ) م١٩٩٤(قطب ، ويرى ومحتوى العمل المجسم

 تحصيلي لعملية منهجية خاصة اعتمدت على تنظيم العناصر التي تتألف منها وحدته
الوحدة في تكوينها كفيلة بأن تكسب العمـل   مبيناً أن هذه )م٢٠٠٠(خليل  ويتفق معه

طابعاً زمنياً ومكانياً خاصاً يجعله حيوياً ومعبراً، وهذا الطابع الزمـاني والمكـاني   
قطـب   فيـرى الً تعبيريـاً،  دراكه إال عن طريق خامة تأخـذ شـك  للعمل ال يمكن إ

ـ الدور الهام الذي تقوم به الخامة ) م١٩٩٤( لف التنظـيم  آعندما تأخذ شكالً يظهر ت
يتجاوب العمل مع المشاهد لإلفصاح عن جوانبه التعبيرية الناتجـة مـن   فلعناصره 

امة، إنما تسهم بـدورها  النظام الفريد لصياغته، وهذا ال يعني اقتصار القيم على الخ
، فالخامة بدون شكل ال تحتوي على قيمـة،  لقيم التشكيلية للفراغافي إظهار وتأكيد 

والشكل وحده ال يمثل عمالً فنياً، لذلك البد من التضافر والتعايش بين كل العناصـر  
لتحقيق هذه الوحدة ذات الكيفية الخاصة التي تميز العمل والتي تفصح عن قيمتـه،  

كون هذه الوحدة التشكيلية للعناصر في مجموعها البنائي أكثر مـن مجمـوع   ت لذلك
شكل القيم المنفردة الخاصة بكل عنصر، فالعناصر التي يتكون منها العمل الفني من 

ال قيمة لها في ذاتها، إنما تنبثق قيمتها ممـا تظهـره مـن نظـام      مضمون وخامةو
، وبالتالي القـيم  وتظهر أيضاً قيمتهواضح، يؤكد التوظيف الجيد لها في بناء العمل 

التشكيلية للفراغ ال تأتي من كونه عنصر منفرد بل بعالقاته المتبادلة والمكملة لبقيـة  
  .عناصر العمل الفني

عالقة الفراغ بالقيم التشكيلية في العمـل المجسـم   لذلك يتناول المبحث التالي 
دالالت تعبيرية تثري القيم وتأثيرها على تنوع هيئته وصياغته ومايترتب عليها من 

  .التشكيلية للفراغ
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  :الفراغ وعالقته بالشكل :أوالً
  :تعريف الشكل -١

مفهوم الشكل في العمل المجسم بأنه الهيئة التي تظهر  )م٢٠٠٠( خليلويوضح 
لنا مالمح العمل الفني فتميزه عن غيرها من الهيئات العاديـة أو األشـكال الفنيـة    

بأن للفنان أبجدية وأحرف خاصة به يعبر بها عن األشـكال  ترى الباحثة و ،األخرى
التي يدركها مما يحيط به وتثير بداخله فكرة وموضوع يترجمها من خالل خامـات  
مختلفة بصياغات تشكيلية متنوعة تتضمن أشكال فنية تقوم في الفراغ علـى شـكل   

التمييـز   صوت أو صورة أو تتحرك حرة في تناغم بديع لكي يراها المتذوق ويمكنه
  .بين األشكال الخاصة بكل فنان واألشكال الطبيعية كل على حدة

 :عناصر تكوين الشكل -٢

  الفراغ      الكتل + المساحات + الخطوط 
 )م١٩٧٤(التي أكد عليها ريـاض  وهذه العناصر الخطوط والمساحات والكتل 

ـ ) م٢٠٠٠(وخليل  ة هي المكونة للشكل ولحصول الفنان على قطعة مجسمة منتظم
وسـوف  ، )الفـراغ (اتج وهو يجب مراعاة هذه العناصر الثالث ألنها تؤثر على الن

  .الفراغ مع  الثالث وعالقتها العناصرتتناول الباحثة 
  :Lines -الخطوط -أ

بـين خليـل   حيـث   إال أنه ذو أهمية بالغة، الخط هو أحد العناصر التشكيلية
والخط ، الكتل أحجام الفراغاتمن خالله تحدد الدور الذي يقوم به الخط ف )م٢٠٠٠(

 ؛وللخط داللة قوية فمنـه الخـط المسـتقيم   ، يحدد اتجاه الحركة في العمل المجسم
 صفة عامة هو الذي يحدد الهيئةوالخط ب، المائل ؛األفقي ؛الرأسي؛ المنكسر ؛المنحنى

) م٢٠٠٠(التي تطرق لها خليـل  ومن أبرز مميزات الخط ، مجسمالخارجية للعمل ال
ه على أن يوحي بالكتلة أو الشكل الصلب، غير أننـا نسـتطيع أن نلمـس    هي قدرت

طبيعة العالقة بين الخط بوصفه كمحدد لرؤية وإدراك األشياء في الفراغ وبين العمل 
فالتحول الكبير الذي شهده  ،المجسم بوصفه كياناً حقيقياً ومجسماً في الفراغ الحقيقي

وتمثيـل  ، ق للعمل الفني فيه هو التركيبحيث أصبح المنطل، الفن في العصر الحالي
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ة التعبيـر  كيوذلك باستخدام عناصر التحريك ودينامي، الحقيقة بتحقيق صفة الزمكانية
ارتبطت األعمال اإلبداعية حيث   فية للفراغ المطلقوبتحقيق العمق الالنهائي والشفا
لفنيـة  تجاهـات ا إلاتـأثر  ) م٢٠٠٤(فيوضح سليمان بظاهرة القوى الفراغية للخط 

إذ ، سب الشكل معنى ومضموناً لم يكن مألوفاً من قبلأك بتلك الظاهرة حيثالحديثة 
وتحمل قيم خاصة ، معبرة عن الفلسفة والفكر البنائي، اتخذ الفنان له تركيبات جديدة

فأصـبح العمـل   بكل عمل بل يمتد هذا إلى إضافة أبعاد أخرى كالحركة والضـوء  
محققاً بـذلك  ، ومحاكاته الفكرية المالئمة لتطور العصر، م بإثارة المشاهدهتيالمجسم 

وتتفـق   ،بل يمكن فقط استشعارها، نوعية النهائية من القوى الفراغية التي ال ترى
بأن القوى الفراغية يقصد بها إمكانـات الخطـوط فـي    ) م٢٠٠٠( خليلالباحثة مع 

الفـراغ تتمتـع    فالخطوط التي تتميز بكيان مستقل في، تحديد الفراغ والتفاعل معه
ويرتبط هـذا  ، ى أن يحدد فراغاًبنشاط فراغي فقد تبدو قوى الخط كعنصر قادر عل

والمسـطحات التقديريـة   ) Real planes( األمر بما يسمى بالمسـطحات الحقيقـة   
)Virtual planes (ت الحقيقية تكون صـماء ماديـة   مسطحاوالفرق بينهما هو أن ال

  .ية فهي مسطحات إيحائيةأما التقدير، تشغل حيزاً من فراغ
) م١٩٧٤(التي أكد عليها رياض  وتلخص الباحثة إلى نوعين من العناصر الخطية

  :وهي كالتالي )م٢٠٠٠(وخليل 
الناشئ عن حافة المجسمات وحافة المسطحات واتصال هذه الحافـات  : النوع األول

أمثال هذه الخطوط لها أهميتهـا  ، بعضها باألخرى كل ذلك يعطي خطوطاَ
ناصر تكوينية حيث أنها تسهم بقدر كبير في الخصائص التعبيرية للشكل كع

  .وليس لها في حد ذاتها فاعلية فراغية كبيرة
ـ : النوع الثاني د ذلك الخط الذي يقف بمفرده في الفراغ وهو هنا ذو أهمية خاصة وق

بل ومهما تكن طبيعة مادته فأنه عنـدما  حيكون عبارة عن كمرة أو سلك أو 
اده الخطي على كل من عرضه وعمقه يبدو كخـط مـرن فـي    يطغى امتد

الفراغ، وللخط المرن فاعلية فراغية عظيمة، ولكي تتحقق إمكانية الخط فـي  
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، تحديد الفراغ البد من اشتراك الخط مع غيره من خطـوط أو مسـطحات  
  .)األسطح التقديرية(وتسمى في هذه الحالة 

  :وتوجد عدة عوامل ترتبط بخصائص الخطوط
 يلة التي استخدمت في أداء الخطالوس.  
 إلخ.. كان من الورق أو الطين أو الحجر طبيعة المسطح الذي نفذ عليه الخط سواء. 

  رأسي أو أفقي أو مائل(اتجاه الخط(... 

 مدى استقامة الخط أو تعرجه أو انحنائه. 

 لون الخط. 

 سمك الخط وطوله أو قصره وعمقه في السطح وبروزه. 

 المتجاورة سواء اتفقت مع اتجاههـا واسـتقامتها ولونهـا أو     العالقات بين الخطوط
 .إلخ... انحنائها أو تعرجها أو سمكها

وتؤثر على شكل  هي التي تميز عمالً فنياً عن آخروالعالقات بين هذه العوامل جميعاً 
  .الفراغ وتأثيره في العمل الفني فشكل الفراغ وهيئته تتأثر بتغير خصائص الخط

  : anes Pl-المساحات -ب
بعدان طول ) م١٩٧٤(كما بين رياض من الناحية الهندسية ) المسطح(المساحة 

طيع أي مسطح إغالق الفـراغ  ال يستووضح بأنه وعرض ولكننا ال نستطيع التعبير 
، ومع ذلك فالمسطح المنحني حول نفسه يمكنه أداء ذلك، وفي هـذه الحالـة   بمفرده

ت دور في طحاللمس، معبراً عن التجسيمرج على األقل يصبح مظهر الهيئة من الخا
وخليـل  ) م١٩٧٤( يعتمد على خصائصها التي اتفق عليهـا ريـاض  تحديد الفراغ 

أو الدائري أو ذي الهيئة الحرة يكاد ال يؤثر  الفرق بين المسطح المستطيل )م٢٠٠٠(
ان المسـطح مسـتوياً أو   بالنسبة إلمكانية فاعليته الفراغية، ولكن األمر يختلف إذا ك

وإن ما يحدد مدى الفاعلية هو صلة الشكل المسطح إما بأبعاد الفراغ الثالثة ، مقوساً
أشكاالً ثابتـة لهـا    المسطحات تحدد حجماً فراغياً عندما تعطينا ،أو باثنين منها فقط

، ويظهر شكلها الخاص من خالل أبعادها والعالقات بينهما، وكلما كانت أبعاد ثالثية
  .ير داخلي فيهامحددة كشفت الهيئة عن تعبهذه األحجام الفراغية 
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  :  Mass–الكتل  -ج
، فإذا كان مكوناً من عدة مسطحات مستوية يعتبر المجسم شكل مغلق بطبيعته -

ه بمفـرده تحديـد   فهو في هذه الحالة يغلق الفراغ إغالقاً قوياً ولكنه ال يمكن
لفراغ ينشأ ، ومهما تكن قدرة المجسمات على التحديد فإن االفراغ المحيط به

 . دائماً من الطريقة التي ينظم بها وضع المجسمات

  :الشكل والفراغ -٣
لكي يدرك الشكل بوضوح يحتاج لفراغ يخلق إحساساً بالحدود الخارجية لـه  

تلك المساحات التـي تتخـذ فيهـا    يعتبر  الفراغإن ب) م١٩٨٤( ويوضح ذلك أبوزيد
الهيئة، وهو على هذا النحو يكون األشكال أوضاعاً من خالله تصبح مرئية ومحدودة 

ذا شأن بالغ األهمية حيث يصنع مساحات مكانية، ويبدو وكأنه وعاء يحوي بداخلـه  
عندما يقرر الفنان أن تكون العالقات الجمالية فـي عملـه محـور    ف ،هذه الماديات

اهتمامه، فسيتحرر آنذاك من ضرورة ترتيب األشكال والفراغات في عمله المجسـم   
ماثل األشكال والفراغات الكائنة في الموجودات الطبيعية فبإمكانـه علـى   بطريقة ت

أن يجعل الفراغ المحيط بالشكل إما محدباً ب) م٢٠٠٠(الذي ذكره خليل سبيل المثال 
أو مقعراً في المكان الذي يشعر أنه سيحقق نتيجة جمالية أكثر إقناعاً لذاته وللمتذوق، 

دارة أو قد ينتهي بها إلى سطح نـاعم صـقيل أو   وقد يمد في أشكاله استطالة أو است
ثار األدوات التي استعملها وإذا شعر الفنـان   آيتركها بسطوح خشنة تكاد تلمس فيها 

أن شكلين من أشكاله يجب أن يفرق بينهما بفضاء ما وضع أحدهما فوق اآلخـر أو  
له على وفق إلى يمينه فإنه يفعل ذلك، وعلى الرغم من أن الفنان في الغالب يبني عم

ما هو موجود في الطبيعة مستخدماً الموضوع نقطة انطالق إال أنه قد يغيـر مـن   
  .الترتيب الطبيعي لألشكال والفضاءات بهدف إرضاء مشاعره الجمالية

أن الفنان يقيم عمله المجسم على حامـل قابـل   سبب ) م١٩٧٤( رياض وفسر
للعالقـات المتشـابكة لعناصـر     للدوران لتيسير التطلع إليه من جميع زواياه تحقيقاً
–برانكـوزي  كونستنتين (للفنان  الشكل مع الفراغ الداخل والمحيط، فالتكوين الفني

(Constantaine Brancusi  شكل )الذي نشاهده من مواجهة العمل المجسم  )٢٣
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أو من  )ب -٢٣( شكليختلف عنه فيما إذا شوهد العمل  من الخلف  )أ -٢٣( شكل
  . )د -٢٣(وأو من اتجاه جانبي نحو اليمين )ج-٢٣( شكل اليسارنحو  اتجاه جانبي

 

  
  
  
  
  

  

      

                  

  

  

  

  

 نتين برنكوزي كونست: الفنانConstantin 
Brancusi  

 رأس مدام بوجاني :ملعنوان الع.  
 م١٩١٣  :تاريخ العمل 
 سم٤٣.٨×٢١.٥×٣١.٧ :أبعاد العمل  
 برونز مطلي باللون األسود:خامة العمل.  
 المصدر: www.chess-theory.com  

  

 )ب-٢٣(شكل              )    أ -٢٣(شكل 

 )د-٢٣(شكل            )         ج-٢٣(شكل 
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وتخلص الباحثة إلى أن الشكل ال يدرك إلى من خالل فراغ يحدده ويحيط بـه  
وتزداد العالقة بين قوة الشكل جمالياً بوعي وإدراك الفنان لعنصر الفـراغ داخـل   

  .وخارج العمل
  

  .عالقتها بالفراغوللشكل  العناصر الجمالية :ثانياً
  :Balance - نازتإلا -١

األرضية يعتمد علـى قـانون الجاذبيـة     الكرةإن ثبات الموجودات كافة على 
ووصفته زكية رمضـان   ،)م٢٠٠٠(كما بين خليل  نازاإلتاألرضية وهذا ما نسميه 

ويتم تحقيقه في العمـل  يعني الحالة التي تتعادل فيها القوة المتضادة بأنه ) م٢٠٠٠(
، وذلك مـن  لتي تجعله قوياً متماسكاً متزناًباألساليب ا لتنظيم عناصرهنتيجة المجسم 

خالل التعادل في صياغة المفردات التشكيلية سواء عن طريـق األحجـام أو عـن    
في العمل  نازاإلت، وليس بالضروري أن يتحقق لمسطريق اللون أو عن طريق الم

فقد يكون ) كما هو الحال في أثقال الموازيين(اوي في األحجام ني عن طريق التسالف
عنصراً ما ضئيل الحجم خفيف الوزن يتعادل في التوازن مع عنصر آخـر كبيـر   
الحجم ثقيل الوزن بفعل تدخل الوزن مـثالً أو البعـد بيـنهم أو غيـر ذلـك مـن       

  )٢٤(كما في الشكل  .الضروريات التي تفترضها األحاسيس ورؤية الفنان
  
  
  
  

  
عمـل  في الن ازاإلتبأن ) م٢٠٠٠(وزكية رمضان ) م٢٠٠٠(وأتفق خليل 

حسب وضعه حيث توجد نقاط تسمى نقاط االرتكـاز أو نقـاط   يعتمد على  مجسمال
 مجسم، أو ربما يكون العمل الاالستناد فيكون االستناد على نقطة واحدة أو عدة نقاط

  )٢٤(شكل 
 رسم توضيحي لمفهوم االتزان*   

 م٢٠٠٠(خليل :المصدر.(  
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ـ ، وربما تكون نقـاط  تركيبأسلوب تركيبي قابل للفك والب يهالتي ترتكز عل    نازاإلت
ـ  جسماتالحركي كما أن في الم نازاإلتتعتمد على مفهوم الشد إلى األسفل و ة المعلق

  .نازلإلت، ويوجد ثالث أنواع والمتحركة
  :نازتاالأنواع 

 Balance Central  
د وق ويعني التحكم في الجاذبيات المتعارضة عن طريق محور مركزي واضح

يكون هذا المحور رأسياً أو أفقياً أو محور مناظر لجميـع أبعـاد الفـراغ الثالثـة     
  .كون متماثالً في مسقطه األفقي وفي جميع مساقطه الرأسيةيفالمكعب مثالً 

نقالً عن ) م١٩٨٠(إبراهيم و) م١٩٧٤(المحوري اتفق عليها رياض  نازاإلتأنواع 
  :)م٢٠٠٠(وخليل  )ت.د( سكوت
  : Balancing the central replication تماثلمالري المحو نازتاال -

ثلة على جوانب المحور ، فتظهر العناصر المتماالمحوري نازاإلتأبسط أنواع 
، وتكون التكوينات المحورية المتماثلة أكثر افتقاراً للتنوع، وقـد يكـون   أو المحاور

ـ  جانبي التكوين مختلفين فيحدث تماثل تقريبي ـ ور، وليشعرنا بإيجايبة المح  نازإلت
المحوري دوراً في تنظيم الفراغات تنظيماً تماثلياً دقيقاً باستخدام محـاور رئيسـية   

  .وفرعية
  :Balancing the central asymmetric الغير متماثلالمحوري  نازتاال - 

وهو ال يتفق فيه شكل أو لون العناصر البصرية الكائنة في أي مـن نصـفي   
يمن أو األيسر، بل نشعر فقط بتعادل القـوى بـين   العلوي أو السفلي، األ) المجسم(

فتحس مثالً بأن كتلة كبيرة في أحد جوانب المجسم، قد توازنت مـع  " نصفي العمل
وحينئذ لكي نحكم علـم  أخرى صغيرة قاتمة ذات ملمس مختلف في الجانب اآلخر، 

ل ما نراه في يمث نازاإلتحساساً فنياً مرهفاً، وهذا أو عدمه يتطلب منا إ نازاإلت توافر
  .الغالبية العظمى من األعمال الفنية الحديثة منها والقديمة
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 Balanced placebo 
عن طريـق  ) م٢٠٠٠( بين خليل المتعارضة كما في الجاذبيات التحكم إمكانية هو

وهو اليعتمد على أي محاور واضحة  ،المساواة بين أجزاء العمل المجسماإلحساس ب
ويـرى   ،)م٢٠٠٠(خليـل   قاط مركزية بل على اإلحساس بمركز الثقل كما بينأو ن

 نهائي إن اإلتزان الوهمي يعد من أهم أنواع اإلتزان أل له مجال ال) م١٩٩٤( قطب

وجود فعلـي   مالتنوع والتعبير وهو مايجعله مختلفاً عن بقية األنواع األخرى لعد من
إن اإلتزان يتحقق في هذا النوع عـن  ب) م٢٠٠٠(فيوضح خليل ، للمحاور أو المركز

  .تباين لوني ضعيف لوني قوي مقابل موازنة تباين كتلة مقابل فراغ أو موازنة طريق
 Radiative equilibrium :  

هو إمكانية التحكم في الجاذبيات المتعارضة بالدوران حول نقطة مركزية كما 
 ،ايجابية العمل المجسـم أو فضـاء خـالي   وقد تكون هذه كتلة  )م٢٠٠٠(بين خليل 

  .ممايجعل أن الحركة حول نقطة مركزية تعتبر ضرورية بالنسبة لإلتزان اإلشعاعي
) م١٩٧٤(ليهـا ريـاض   التي اتفق عو نتزاعلى تحقيق اإلالتي تساهم التكوينات 

  -:) م٢٠٠٠(وخليل 
تساوية مـن  التكوين المتماثل الذي تنتظم فيه العناصر المتشابهة على مسافات م -١

  . مركز التكوين يحقق أبسط أنواع التوازن
 . التكوين الذي يعتمد على العناصر المنظمة في اتجاهات أفقية ورأسية -٢

التكوين الهرمي، فكتلة الهرم الثابت على قاعدته العريضة تساعد على إكسـاب   -٣
تلفة الشكل إحساساً قوياً باالتزان أما التكوين الحر الذي تنظم فيه العناصر المخ

تنظيماً غير متماثل، فيتضمن اتجاهات أخرى بجانب األفقية والرأسـية، فهـو   
  .يتطلب قدراً رفيعاً من رهافة الحس لتحقيق االتزان بين عناصره

  : Light  &Shadowsالظالل و الضوء -٢
  ) م٢٠٠٠( عطيـة كما بين ذلـك   الضوء عامل مهم لرؤية األشكال في الفضاء

  فهـي   الظالل هي المقابل السلبي لـه في حين أن جابي عنصر إي بأنه يعتبرووضح 
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وحسب شدة الضوء تتحدد ، نتيجة حتمية لسقوط الضوء على األجسام الثالثية األبعاد
اً أساسياً في األعمال المجسـمة فهـو   له من األهمية ما يجعله عنصرشدة الظالل، و

مجسمة وما تحتها من يجسم األشياء والكتل بإيجاد ظالل لها من المناطق المرتفعة وال
، والضـوء  وتأكيد شكل الفـراغ  ظالل أو مناطق مظلمة، تساعد على تجسيم الكتل

نوعان أحدهما طبيعي وهو ضوء الشمس وفيه تحدد الظالل بقوة لشـدة سـطوعه   
وثباته، ومنه الصناعي الذي يمكن التحكم في شدة تأثيره إليجاد حاالت من الظـالل  

ويقع الضوء بشكل عام على األشكال والخطـوط  ، ةالباهتة والمتدرجة حسب الحاج
 ، يحدد مناطق الظل سواء المحيطـة عند سقوطه على أجزاء العمل الفنيواألسطح و

نوعاً من االنفعاالت الحسية والجمالية في نفس  شكلبه أو المحصورة بين مساحات لي
  .غاس بالحجوم الموجودة في الفراالمشاهد ويزيد من عمق اإلحس

أثراإلضاءة وتغير موضعها في تحديد هيئة شكل المجسـم  ) ٢٥(شكل ويبين ال
وبالتالي تغير شكل الفراغ، فشكل الفراغ يتأثر بالضوء الساقط علـى العمـل ومـا    
يترتب عليه من ظالل تحصر الفراغ وتحدد هيئته وتأثير الضوء على العمل يختلف 

تلف إن كان من الخشب تبعاً لنوع خامة العمل فاستقبال مسطح من المعدن للضوء يخ
  .والحجر وبالتالي يترتب عليه تغير في شكل الفراغ وقيمة التشكيلة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .اضاءة من األسفل من جهة الي اليمين  اضاءة  من زاوية علوية من جهة اليسار

  من الجانب األيمن   إضاءة   .اضاءة موجه نحو العمل من ألمام

  )  ٢٥( شكل 
 .تجربة للباحثة لتوضيح أثر االضاءة والظالل  على هيئة الفراغ
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  : Texture -الملمس  -٣
 بأنه) م٢٠٠٠( عطيةفيوضح  هو أحد العناصر الشكلية الهامة في العمل الفني

وهو ما يميـز أي   ،يس هناك ملمس بغير سطح يقوم عليهلف، عنصر يتصل بالسطح
، ملمس الخشب مثالً يختلف عن ملمـس الرمـل  ف، آخر ويجعله واضحاً سطح عن

لخامـات التـي   يختلف عن ملمس سطح الرخام أو الحجر الجيري، وغير ذلك من ا
ويتوقف نجاح الفنان على كيفية إظهار ملمـس السـطح الـذي    ، يتعامل معها الفنان

  . يتعامل معه مما يؤدي إلى ثراء في إخراج وحدة العمل الفني
) م١٩٩٤(وقطـب  ) م١٩٧٤(التي اتفق عليها رياض  صنف مالمس السطوح وت

   :على النحو التالي
  .مالمس منتظمة؛ مالمس خشنة؛ مالمس ناعمة: حيث الدرجةمن  -
  . مالمس إيهامية ؛مالمس صناعية ؛مالمس طبيعية :حيث النوعمن  -

  .هندسي ـ عضوي : وتضيف الباحثة تصنيف المالمس من حيث الشكل
تأثير هام على شكل وهيئة الفراغ، حيث يتأثر شـكل الفـراغ تبعـاً    وللملمس 

لخامة التنفيذ وتبعاً لملمس سطح الخامة، فملمس سطح الحجر يختلف عـن ملمـس   
سطح المعدن أو الزجاج وتباين الملمس بين غائر وبارز ينعكس على بقية العناصر 

لمستخدمة ذات لـون  ، فعندما تكون الخامة ااألخرى وعلى دورها في العمل المجسم
واحد فإن الملمس يكون له الدور القيادي في إظهار القيم التشكيلية لبقية العناصـر  
فالسطح المصقول الناعم يؤكد على اإلضاءة في حـين الخطـوط المنحنيـة وذات    

) ٢٦( المالمس الخشنة تؤكد على مناطق الظالل وتحدد شكل الفراغ ويظهر الشكل
  .بعض أنواع المالمس
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دور الملمس في تحديد هيئة الفراغ بالرغم من ثبات ) ٢٧(في حين يبين الشكل 
الشكل ومع تغير نوع الملمس يتبعه تغير في هيئة الفراغ التي تنعكس علـى شـكل   

  .الفراغ
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) ٢٦ ( شكل 
  رسم توضيحي لبعض أنواع

  .المالمس
 م٢٠٠٥(ي شوق: المصدر.( 

  )٢٧(شكل
 .تجربة للباحثة لتوضيح أثر الملمس على هيئة الفراغ
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  :colour -اللون -٤
وبين أنـه  ) م١٩٧٤(كما وصفها رياض  األلوان هي التي تحدد صفة األشياء

نستطيع التعرف والتفرقة بين األشياء وبعضها فقد القت استحساناً ومكانة من خاللها 
عند الفنان وكان عليه أن يستوحي من الطبيعة بألوانها ما يتناسب مع طبيعة أعمالـه  

نـاتج عـن   غالباً يكـون  لون العمل المجسم بأن ) م٢٠٠٠(ووضح خليل ، المجسمة
التي تظهر عليه ناجمة عـن اسـتعمال   طبيعة المادة المنفذ منها العمل واالختالفات 

حوامض التشميع والصبغات والتزيتات على المجسم الخشبي على سبيل المثال أو ال
، هذه اللمسات النهائية تبرز خصائص المادة، وتحسـن  والحرارة على المعدني منها

ويسـتخدم  ، ن بريق المقاطع التي تتعرض للضوءمن عمق المناطق المظللة وتزيد م
ة المصـنوعة جمـال األلـوان    األعمال المجسمة ليضيف إلى جمال الخام اللون في
من نحتها  فمثالً يضيف الفنان بعض الصفات الملونة لألخشاب بعد االنتهاء ،وبريقها

أو يجعلها أغمق من لونها الطبيعي أو بتركها على حالهـا   ،لتأكيد لون معين يقصده
  .ي للخامةاصداً دور اللون الطبيعمن ألوانها الطبيعية ق
  :في العمل المجسم قد تكونفاأللوان المستخدمة 

ـ إضافة   )التأكسد( التفاعل مع الهواء ـ  لون الخامة األساسي: ألوان طبيعية -
  ).إلخ... الشاي ـ القهوة ـ(ألوان طبيعية 

ألوان أكريليـك،  (أللوان ـ ا مع االحماض الكيميائيةالتفاعل : ألوان صناعية -
  .)إلخ ....وألوان مائية

، فشـكل  أثر هيئة الفراغ وقيمه التشـكيلية وتبعاً لتلك األنواع المتعددة للون تت
الدائرة المجسمة من الخشب يختلف إن كانت محتفظة بلونها الطبيعي أو تمت إضافة 
تأثيرات لونية ويختلف إن كانت معدناً بلون النحاس أو البرونز مما يجعـل الفـراغ   

الي هيئات الشكل وتغير اللون ويوضح الشكل التيظهر بهيئات متعددة حتى مع ثبات 
حيث يظهر تأثير لون السطح مع ثبات الشكل على الهيئة  متعددة لرسم مبسط لمجسم

  .العامة لشكل الفراغ
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  :Movement ةالحرك -٥

عندما يكون العمل المجسم مؤلفاً من عدة كتل وفراغات منسجمة أو متضـادة  
، )م٢٠٠٠(كما أكـد ذلـك خليـل    بينها نوعاً من التخاطب الحركي فإنها تولد فيما 
  .بناء يختلف من عمل آلخر العمل المجسم وللحركة في 

  :)م١٩٧٤(رياض وضحها التي  أنواع الحركات في العمل المجسم
 وهي حركة صامتة، ذات إيقاع هادئ قابله للقياس البصري: حركة هادئة.  
 إلخ... تردد، متماوج، متعرج، متكسرذات إيقاع متناوب، م: حركة متضادة .  
 ذات اتجاه تصاعدي، تنازلي، أو مستمر أو متقطع: حركة متوترة .  
 تتجه إلى خارج التكوين أو إلى داخل التكوين: حركة مركبة .  
 ذات إيقاع متواتر هابط أو صاعد: حركة متكسرة.  
 تدور حول نفسها، هادئة، متوترة :حركة منغلقة .  

  )٢٨(شكل 
 .تجربة للباحثة لتوضيح أثر اللون على هيئة الفراغ
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 ت سياق هادئ متناظرذا: حركة متناظرة.  
 نابعة من مركز التكوين أو أحد مراكزه أو من داخـل العمـل   : حركة مركزية

  .المجسم
 نابعة من القاعدة إلى اتجاه واحد أو إلى عدة اتجاهات هادئـة أو   :حركة أرضية

  . إلخ... عنيفة
حركات أو إيقاعات حركية مختلفة من مجمـوع هـذه   يبتكر الفنان ويمكن أن 

وإبداعه وتفننه الذي يظهر اإليقاع للحركـات فـي   ته ذا وفقاً على براعالحركات وه
حدود له نتيجـة لتنوعهـا    ، وإن إبداع الحركات في العمل المجسم العمل المجسمال

فالحركة تؤثر في خواص وشكل الفراغ ومدى القيم التي يحققها في العمل ، وتوالدها
ك على عدم ثبات واستقرار شـكل  حركة غير ثابتة ينعكس ذلالالفني، فعندما تكون 

الفراغ فيتنوع تبعاً لتنوع هيئة الحركة التي بدورها تؤثر على بقية العناصر األخرى 
  .في العمل المجسم

  : Proportion -التناسب -٦
التي ذكرها  ويمكن القول أن فيها نوعين من التناسب التناسب موجود بالطبيعة

فالنسب الطبيعيـة الثابتـة    ،غير ثابتةنسب ثابتة وأخرى  بوجود) م١٩٧٨(رشدان 
كالنسب الرياضية البحتة، ـ كنسب األكسجين والهيدروجين في جزيء الماء فهـي   

، أما غير الثابتة فتتمثل في جسم اإلنسان وغيره من الكائناتداً ، ـ ال تتغير أب  ١:٢
  .فتختلف نسبة أجزاء الجسم بعضها لبعض من شخص آلخر

وخليـل  ) م١٩٧٨(كما اتفق على  معناه رشـدان   مالعمل المجساسب في والتن
حسية بين أبعاد العمل الفني ككل، أو بين أبعاد عنصر شـكلي  بأنه عالقة ) م٢٠٠٠(

معين والعناصر األخرى المشابهة له في العمل الفني، كالعالقة بـين عنصـر مـن    
ـ  عناصر العمل الفني والعمل الفني ككل، مثل العالقة بين كتل الطفل في تمثال ن ع

الفرق بـين النسـبة   ) م٢٠٠١(بين شوقي ، في حين األمومة وكتلة األم التي تحمله
 ،شيئين أو أكثـر أما التناسب فهو عالقة بين ، النسبة هي عالقة بين شيئينوالتناسب بأن 

والتناسب في األعمال المجسمة له أهميته كعامل للربط بين العالقات وبعضها وأيضاً لـه  
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لية بشكل عام، ويعد التناسب من أحد المعايير في الحكم على األعمال أثره في القيم الجما
، وترتبط مفاهيم التناسب بمدى الوعي الحسي التزان واإليقاع والكتلة والفراغالفنية مثل ا

  .وباالتجاهات الخاصة للبناء والصياغة لمحتويات العمل الفني
  :Contrast -التباين  -٧

ي لتباين بين أا بأنه )ت.د(نقالً عن سكوت  )م١٩٨٠( إبراهيمالتباين كما فسره 
والتباين يحدث في حاالت كثيرة فمثالً يحدث في حالـة  ، مادة وأي فراغ يحدد الهيئة

سقوط الضوء والظل على العمل المجسم أو اختالف لون العمل عن الفراغ المحيط 
في التكـوين  أو استخدام عدة خامات في العمل الفني أو اختالف حجم الكتل الداخلة 
  .وهذا بدوره عامل مهم في إبراز الفراغ الداخل والمحيط بالعمل المجسم

  :Harmony - اإلنسجام -٨
من خالل التوافق ) م٢٠٠٠(في العمل المجسم كما بين عطية يحدث اإلنسجام 

بين وظائف الكتل ووظائف الفراغات بحيث اليطغى أحدهما على اآلخـر وتسـمح   
اء عبر سطح العمل ، واإلنسجام يتحقق بأن تكون جميـف  بنفاذ الضوء ومرور الهو

أجزاء العمل في حالة قبول بين العناصر بعيداً عن التنافر بين أجزاءها سواء فـي  
اللون أو الملمس أو الحجم وأن تظهر خامة العمل المستخدمه في حالة تـرابط مـع   

  .بقية العناصر األخرى

 )  ٢٩( شكل 
   رسم توضيحي يبين قيمـة

  .االنسجام ـ التباين
  م٢٠٠٠(شوقي : المصدر.( 
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  :ه بالخامةالفراغ وعالقت:ثالثاً
تأثيرها المباشـر  ل الفنان العديد من الخامات منذ القدم وكان لكل خامة استعم

فلكل خامة خصائص ومميزات تنفرد بها ممايتطلب مـن الفنـان    ،على العمل الفني
الوعي واإلدراك في توظيفها في العمل الفني الذي يستمد قيمته الفنية مـن قيمتهـا   

وضـح خليـل   في، ل الفـراغ بناء العمل الفني وتشـكي  كخامة وكعنصر رئيسي في
الدور الرئيسي للفنان فـي   )م١٩٩٨( )H.Red -هربرت ريد(نقالً عن ) م٢٠٠٠(

إن : "موضوع الجمالي للعمل المجسم قولهإبراز إمكانية الخامة ودورها في إبراز ال
مهمة الفنان هو السهر على تربية المادة، حتى ينتقل بها من حالـة وجـود مخـتلط    

ففكر الفنان هو النقطة الرئيسة التي يرتكز منهـا العمـل   ، "مةتعسفي إلى حالة منتظ
الفني الذي يبنى بمهارته وأدائه التقني ويعكس مدى اطالعه على مستجدات العصر 

تشـكل الخـواص    حيـث ، تطورات تثري إنتاج أعماله الفنيةوما طرأت عليه من 
ند البدء في تشـكيل  الحسية والتركيبية للخامة جماليات يستند عليها الفنان، كخبرة ع

عمله، وتسهم في وضوح فكرته الجمالية، والخواص الحسية كمـا فسـرها خليـل    
؛ رائحـة ؛ ملمـس ؛ المرئية والملموسة للخامة من لونبأنها هي الخواص ) م٢٠٠٠(

أي أنها السمات التي تدرك بالحواس من خالل الواقع المادي للشكل، والتي  ،صوت
جاج التي تتمتع بالشفافية التي تعطـي اإلحسـاس   يسهل تقديرها، كما في خامة الز

بانعكاس الضوء من تحت سطحه، وخامة الخشب كجسم عضوي معتم يتمتع بجمال 
وتكون الخواص الحسية للخامة عامـل جـذب للشـكل    ، ملمسه واإلحساس بالدفء

  .االنتباه المجسم أو تحول
الخامات ليست  ومن ذلك تستخلص الباحثة أن الفنانين  أخذوا في اعتبارهم بأن

وسيلة فقط للتشكيل بل مادة في ذاتها لها خصائصها ومميزاتها التي تعيـنهم علـى   
، إبراز المعنى الحسي والجمالي للتكوين وإبراز مشاعرهم وعواطفهم في العمل الفني

) م٢٠٠(ذكره خليـل  وأن لها عالقة مباشرة بعناصر التشكيل وتستشهد الباحثة بما 
فـي  ) المادة(عن دور الخامة ) م١٩٩٢( )Nathan Noppler -رناثان نوبل(نقالً عن 

إن للشكل والفضاء والنسيج في أية قطعة نحتية عالقة مباشـرة  : "العمل الفني بقوله
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د المادة أحـد العناصـر   بالمادة المستخدمة في بناء العمل، وفي النحت علينا أن نع
  ."التشكيلية

مة أحد عناصر التشكيل المهمة ولها ومن هذه المقولة تؤكد الباحثة على أن الخا
هـذا  الباحثـة فـي    تناولتواستناذا على ذلك س، ارتباط مباشر بشكل وهيئة الفراغ

ليه أبرز الخامات المستخدمة في العمل المجسم وعالقتها بالفراغ وتأثيرها ع المبحث
) الخشـب والحجـر  (خامات مباشرة طبيعية مثل إلى ) م٢٠٠٠(حيث قسمها خليل 

صب بعد بناء النموذج من خامة مرنة مثل الطينيات ثم تصب والخامـات  وخامات ت
امات تشكل بالحذف ، وتوجد خ)النحاس ـ التيراكوتا -البرونز ـ البولي استر ( هي 

، وتوجد مادة استغلها الفنان فـي القـرن   )البولي استر ـ التيراكوتا (واإلضافة مثل 
ن موضوعات خاصة بذاتـه،  العشرين في إظهار كل ما في اإلحساس والالشعور م

وهذه الخامة هي الحديد فبتدخل التكنولوجيا والتطور الفكري للعصر وللفنان نتج عن 
إلى منها ما شـكل  ) م٢٠٠٠( هذه الخامات أعمال متعددة مختلفة كثيرة فيشير خليل

بعملية الطرق أو بالتجميع أو باللحام وللخصائص العديدة لهذه الخامة قـد سـاعدت   
إظهار إمكانية الخامة التي ال حدود لها ولكن تتوقف على مدى فهم الفنان الفنان في 

لهذه الخامة والتكوين المراد تنفيذه وتعتبر هذه الخامة من الخامات التي تشكل تشكيل 
مباشر، وقد أتاحت خامة البالستيك الشفافة التي توحي بخفة الوزن اإلحساس بالفراغ 

أبـو زيـد   عليه وتعرض الباحثة خالصة مااتفق  ،كقيمة تشكيلية في العمل المجسم 
في تناول أبـرز الخامـات    )م٢٠٠٠(وزكية رمضان ) م ١٩٩٤(وقطب ) م١٩٨٤(

وقد اسـتفادت الباحثـة مـن     المستخدمة في مجال العمل المجسم وعالقتها بالفراغ 
  . الخامات تلك ألبرز وصفهفي ) م ٢٠٠٠(الخطوات التي  اتبعها خليل 
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  :مستخدمة في مجال العمل المجسم وعالقتها بالفـراغأبرز الخامات ال
  : wood - الخشب -١
  

  
  
  
  
  

  :تركيبال -أ
  ).٣٠( شكل )وهي عبارة عن األشجار(مادة طبيعية  -
 .أليافها طويلة لها اتجاه تفرض وسيلة معينة عند العمل بها -

  :طرق التشكيل -ب
وذلـك  و البـارز  فر الغائر ابطريقة الح )م٢٠٠٠(كما ذكر خليل  يشكل الخشب -

باستخدام أدوات معدنية يدوية وكهربائية مثـل المناقـب والمناشـير والمبـارد     
 .)٣١( شكل. إلخ... واألزاميل والمقاشط والصنفرة

  
  
  
  
 

  

  ) ٣٠ (شكل 
  الخشب في الطبيعة  
  موسعة الصور: المصدر. 

  )٣١(شكل 
  أدوات يدوية.  
 لصورموسوعة ا:المصدر 
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  :الخصائص -ج
تتعدد ألوان الخشب من الفاتح إلى القاتم حسب نوع الخشب المسـتخدم  : اللون -

  ) ٢٦( شكل
 .س ناعم جداً باستخدام الصنفرة والمقشطيمكن الحصول على ملم: الملمس -

 .خفيف بمقارنه بخامات أخرى: الوزن -

صلب حسب نوع الخشب المستخدم ويسمح بتنفيذ األعمـال الرفيعـة   : الصالبة -
 .الرشيقة

تستغل في التكوين حسب اختيار الفنان ونوع الخشب ولونه كمجموعة : األلياف -
 ة المتوازية أو كما يراها الفنـان من المنحنيات المركزية أو التحديدات الخطوطي

  .اختالف شكل األلياف من سطح قطعة ألخرى )٣٢( شكلكما يوضح 
 

  
  
  
  
  
  
  
  :العيوب -د
- س نتيجة لتغير درجة الحرارة والرطوبةالتآكل والتشقق والتقو.  
 .التفتت نتيجة لهجمات حشرة السوس -

  )٣٢(شكل 
  صورة توضح تعدد ألوان الخشب وتنوع

درجاتها وكذلك اإلختالف في شكل 
  .األلياف

 موسوعة الصور:المصدر. 
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  :العالج -هـ
  :)م٢٠٠٠(وفقاً لما ذكره خليل 

اد عازلة عن الرطوبة ودرجات الحرارة المتغيرة لسد مسـام  دهان الخشب بمو -
  .الخشب

 .مراعاة استخدام خشب جاف خالي من الرطوبة والحشرات -

  :الخشب والفراغ -و
في األعمـال   فر والتركيبب الخامات التي تشكل بطريقة الحالخشب من أنس

لتركيب الخشـب  المجسمة التي يعتمد فيها الفنان على عالقة الكتل بالفراغات، نظراً 
الذي يسمح بتعدد الفراغات المتنوعة داخل المجسم مع مراعاة اتجاه األلياف أثنـاء  

للوصول بالعمل الى صورته النهائيـة  عملية إزالة بعض أجزاء من الكتلة الخشبية 
 .التي تعبر عن فكرة الفنان

  :خامة الخشبفي الفراغ  معالجة نموذج يوضح -
 

  
  
  
  
  

  :القيم الفنية للعمل
على إحداث توازن بين الشكل الخارجي ) ٣٣( اهتم الفنان في تنفيذ عمله شكل

سـلة  (والشكل الداخلي واللذان يتحدان في التكوين العام للعمل الذي حمل عنـوان  
ى تحتوي عل) السلة(بداخل كتلة مجوفة ) الطير(عبر عنها بشكلين أحدهما ر والطيو

ا قد يبدو غامضاً من الـداخل، والشـكل   فراغين بحيث تتيح للمشاهد أن ينظر إلى م
قـة  الداخلي يحتوي على فراغات تتناغم مع الفـراغين الخـارجيين وتتضـح العال   

  )٣٣(شكل 
  ھنري مور : الفنان- Henry Moore . 
  أسالك معدنية -شبخ:  خامة العمل.  
 م١٩٣٩  :تاريخ العمل  .     

 .فراغ عضوي مفتوح: نوع الفراغ     

 المصدر: www.henry-moor-fdn.co.uk 
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 بين الشكلين وعالقتهما ككل مع الفراغ المحيط بالتكوين والتي تعكس براعةية الجمال
 اختيار الفنان لخامة الخشب لتنفيذ هـذا العمـل  ف، الفنان باعتماده على خامة الخشب

نها خامة تتطلب وعي وإدراك الفنان ألالذي احتوى على فراغات ليس باألمر السهل 
بمسار اتجاه األلياف والنقاط األنسب لتحديد موقع الفراغ إال أن هذا العمل يبـرهن  
على مدى تمكن الفنان ومعرفته بإمكانية خامة الخشب في تنفيذ فراغات متعددة فـي  

للعمل وكأنه قطعة من الطين اللـين الـذي تشـكل     الشكل العام افبد العمل المجسم،
  .بسهولة

  : Stone -األحجار -٢
  :التركيب -أ

ألنها مـن  تكوينات صخرية توجد في الطبيعة على هيئة بأنها ) م٢٠٠٠( خليليؤكد 
  .مكونات القشرة األرضية

ولونها طبقـاً   مترابطة وتختلف أنواعها وصالبتها) جزيئات(تتركب من حبيبات  -
   )٣٤(،شكلعضها مع بعض ومدى نعومة حبيباتهالحبيبات بلترابط ا

  
  
  
  
  
  

  )٣٤(شكل 
  صورة توضيحية ألحجار متراصة  
 المصدر :www.art.com 
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  :طرق التشكيل -ب
اصـة يدويـة   شكل بطريقة الحذف عن طريق أزاميل ختُ بأنها )م١٩٩٤(ذكر قطب 

 .)٣٥(شكل  لصالبة أنواع كثيرة من األحجار نظراًومعدات كهربائية خاصة 

عدة أشكال وحجوم للحجـر  شكل أيضا بطريقة التجميع في تكوينات تجمع بين تُ -
 .تظهر تباينها وتنوعها

  

  
  
  

  :الخصائص -ج
 .تتعدد ألوان األحجار لكثرة أنواعها واختالف تركيبها من مكان آلخر: اللون -

تمتاز األحجار بثراء سطحها الخارجي وبتعدد مالمسـها بـين حـادة    : الملمس -
ـ   واع وخشنة يمكن الحصول على ملمس ناعم مصقول ذو بريق خاص فـي األن

 .األكثر صالبة

تتدرج صالبة األحجار بدأ من الحجر الجيري إلى الجرانيـت الـذي   : الصالبة -
 .يتميز بالصالبة العالية ولكن وزنه ثقيل

نظراً لتعدد ألوانه وكثرتها فمثالً عند وضع  التباين األحجار بخاصية تتميز :التباين -
بين  ين بوضوح تامفي حديقة خضراء فسنرى التبا الرخام األبيض مجسم من عمل

بياض الحجارة وإخضرار الزرع، وهذا التباين ال يمكن الحصول عليه في خامة 
اللون األخضر فـال يتحقـق    البرونز ألن البرونز يتأكسد بفعل عوامل الجو إلى

   )٣٦(، شكل بينه وبين اللون األخضر، وأيضاً الخشب نظراً للونه القاتم التباين

  )٣٥(شكل 
  معدات يدوية وكهربائية تستخدم في تشكيل

  .األحجار
 المصدر:www.altokhaisart.com 
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  :برز أنواع األحجارمن أ: األنواع -د
  .)أبيض ـ أسود ـ رمادي(ر جيري حج -
 .....)أبيض ـ أخضر ـ أزرق ـ أحمر ـ بني(رخام  -

 .مرمر ـ اإلبستر ـ بازلت -

 .....)أسود ـ أحمر ـ رمادي ـ أبيض(جرانيت  -

  :األحجار والفراغ -هـ
إن طبيعة الحجر كخامة تحتاج في تشكيلها إلى حسابات ويبرر ذلـك خليـل   

نه البد وأن يراعى الفنان أال يتخلل عمله المجسم فراغات بداخله كي ال أل) م٢٠٠٠(
يضعف صالبته الطبيعية، مع وجود عدد قليل نسبياً من األعمال التي تنفذ من خاللها 

وأيضاً اختيـار   فراغات وذلك لتطور العدد والمعدات المستخدمة في نحت األحجار،
ه مثل الحجـر الجيـري أو الرخـام    الفنان لنوع حجر مناسب لعمل فراغات بداخل

، )قـديماً (واع األكثر صالبة مثل الجرانيت ويصعب تنفيذ عمل به فراغات في األن
ولكن التطورات التي حدثت في المعدات واألدوات جعلت من الممكن عمل فراغات 

ذا إلـى اتجـاه بعـض    داخل األحجار الصلبة، ومع تطور فكر وثقافة الفنان أدى ه
مما أتاح الفرصة إلى وجود فراغات متعددة ) طريقة التجميع والتركيب(الفنانين إلى 
  .داخل التكوين

  )٣٦(شكل 
  شكل يوضح خاصية التباين في النوع

وتعدد الدرجات الواحد من األحجار 
  ..اللونية

 موسوعة الصور :المصدر.  
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  :خامة األحجارفي الفراغ  معالجة نموذج يوضح -
  
  
  

  
  
  
  

  

  :القيم الفنية للعمل
المنفذ من خامة الرخـام، فنـرى أن الفنـان    ) ٣٧شكل(آدم حنين  عمل الفنان

أن ينفذ تكوينه المتداخل من قطعة حجر واحدة وليس بالتجميع بالرغم أنهـا  استطاع 
تظهر كقطع متراصة ومتراكبة ويعود الفضل لتطور المعدات واآلالت المسـتخدمة  
في مثل هذه الفراغات والتي بدورها تقلل من نسبة خطورة كسر العمل، ومن هـذا  

اغات كما يريد الفنان بشرط قوة المثال نرى أن خامة األحجار يمكن أن تنفذ فيها فر
  .واألول يرجع لنوع الخامة والثاني يرجع إلى الفنان ،وتماسك الخامة والتكوين

 :Terracotta -التيراكوتا -٣

   :التركيب -أ
من طينـات وكولينـات   ) م٢٠٠٠(تتركب التيراكوتا كما وضحته عبير بياض 

ـ       د مـن المراحـل  دمضاف إليها مواد صاهرة، وتوجد في الطبيعـة وتسـتخدم بع
  .ثم تعجن  بالماء )غسيل ـ تكسير ـ طحن(

  :طرق التشكيل )م١٩٨٤(يوضح عبدالعزيز  :طرق التشكيل -ب
 ـ وهو بناء العمل الفني من التيراكوتا ثم تترك لتجف ثـم تحـرق  تشكيل مباشر 

  ).٣٨( شكل

  )٣٧(شكل 
  آدم حنين  : الفنان.  
 رخام :  خامة العمل.  
 فراغ عضوي مغلق: نوع الفراغ. 
 المصدر: www.doroob.com 
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 ويتم بعد عمل النموذج المجسم ثم يصنع له قالباً ثم تضـغط   - الصب في قوالب
 .تيراكوتا بداخل القالب ثم تترك لتجف ثم تحرقال

 

 

 

 

 
  

  :على النحو التالي) م٢٠٠٠(أوجزها خليل : الخصائص -ج
يمكن الحصول على عدة نسخ  من العمل المجسم عن طريق الصب : التكرار - 

 .في قوالب

بعد حرقها تصبح أكثر المواد تحمل وال تتعرض للتلف أو التآكـل  : الصالبة - 
 .كسرها نتيجة ألي تصادم يقع عليهاإال أنه يمكن 

يمكن الحصول على ألوان ال حصر لها إما عن طريق لون الطينات : اللون - 
المختلفة أو بإضافة طالء زجاجي ذات درجات لونية متعددة حيث تثبت على 

 .سطح العمل في أثناء عملية الحريق الثانية

 .خفيف نسبياً بعد إتمام عملية الحريق: الوزن - 

مكن الحصول على جميع التأثيرات على سطح العمل الفني بدأ من ي: الملمس - 
 .الخشونة حتى سطح المع زجاجي مصقول وذلك الستخدام الطالء المعدني

  .تعتبر من الخامات األقل تكليفاً في إنجاز األعمال المجسمة: التكاليف - 
  :التيراكوتا والفراغ -د

 تتيح للفنـان العمـل علـى    حيثالتيراكوتا من الخامات اإليجابية مع الفراغ ب
 التجربة سواء بالتشكيل المباشر أو بالصـب ولكـن ككـل الخامـات لهـا      نموذج

  .يجب أخذها بعين االعتبارخصائصها ومميزاتها الخاصة التي 

  )٣٨(شكل
  تشكيل يدوي.  
 المصدر: www.tshkeel.com 
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  :خامة التيراكوتافي الفراغ  معالجةوضح يذج ونم-
    

  
  

  :القيم الفنية للعمل
تتخذ خطوط زواياه الخـط  ،يرتكز على رأسه )٣٩( شكلتكوين خزفي هرمي 

المنحني لتأكيد انحنائها مما يزيد من الحركة المتنقلة من الرأس وتتفرع في الجهتين 
يخترق الكتلة فراغ عضوي نافذ على شكل دائرة يحتضن كرة زرقاء ، لتصل للقاعدة

  .نكسارات الخزفية المتباينة الحجمسقفه  بحبل من اإل وينتهياللون 
 بتبـاين تنوع سـطحها   ،تلة صلبة وكأنها قطعة من الحجرك الخامة ظهرت بإحساس

  .لوني وملمسي
   :metal -المعادن -٤
  :التركيب -أ

ـ  مثل الحديد هي معادن أو  الرصاص وتوجد على هيئة أسياخ ـ النحاس ـ ألومنيوم 
  .أحد أنواع هيئة المعادن) ٤٠(، ويظهر الشكل  إلخ..رات أو ألواح أو أسطواناتكم
  
  
  
  

  )٣٩( شكل
  علي العوض : الفنان. 

  خزف : الخامة. 
 نافذضوي فراغ ع: نوع المصدر.  
 المصدر :www.q8icartoons.blogspot.com 

  )٤٠( شكل
  .صورة توضح لشكل أسياخ معدنية

  .موسوعة الصور: المصدر
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  :التشكيلطرق  -ب
إما باللحام الكهربـائي أو   أبرز طرق التشكيل )م٢٠٠٠(كية رمضان بينت ز

األكسجين أو الرباط بمسامير أو برشام، ويمكن حـذف أجـزاء منهـا بالمعـدات     
الكهربائية أو إضافة أجزاء إليها عن طريق اللحام وأيضاً تشكل بالطرق بعد إعـداد  

  .السطح لذلك وذلك بالتسخين بمعدات خاصة
  :على النحو التالي) م٢٠٠٠(أوجزها خليل  :الخصائص -ج

 .خامات صلبة جدا: الصالبة -

 .جميع درجات األلوان بألوان خاصةيمكن تلوين سطوحها ب :اللون -

تسمح للفنان بحرية تامة في اختيار األحجام الكبيرة والصغيرة من  :األحجام -
سـطوانية أو  حيث األسالك بأطوالها وعرضها وسمكها وشكلها سواء كانت أ

مكعبة أو متوازي مستطيالت ومن حيث األلواح يتعدد السمك فيزيـد مـن   
سم بعرض وطول مناسب مما يسمح للفنان ٢٠ سم أو١٠نصف سنتيمتر إلى 

  .بحرية في تنفيذ تكوينه المعدني دون التقيد بمقاسات الحديد وأحجامه
  :المعادن والفراغ -د

رن العشرين فإنه نتج عنه دقة متناهية نظراً للتطور التكنولوجي الحادث في الق
في الصناعة ومن نتائج هذه الدقة في المعادن الحصـول علـى أسـطح مصـقولة     
مستقيمة أو منحنية دقيقة جداً، وبالتالي فعند التشكيل بالمعادن فإننـا نحصـل علـى    

  .خطوط داخل التكوين مستقيمة أو منحنية تحدد التكوين بدقة ووضوح
  :خامة المعدنفي الفراغ  لجةمعاوضح وذج ينم -

  )٤١(شكل
  أحمد البحراني : الفنان 
  سم٥٥؛٦٧×٥٦: أبعاد العمل. 
  حديد : الخامة المستخدمة. 
  فراغ عضوي مفتوح أ: في الهيئة األولى : نوع الفراغ( 

 )شكل ـب(  نافذفراغ عضوي : لهيئة الثانية في ا      
 المصدر :www.ahmedalbahrani.com   

 )ب  -٤١شكل)           (أ - ٤١شكل(
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  :القيم الفنية للعمل
الصـورة   واحدة متداخلة الخطوط ةمكون من كتل) ب-أ٤١(كما في الشكل العمل 

وهي سمة تمتاز توضح هيئتين مختلفتين في وضع العمل القابل للتحريك في عدة اتجاهات 
في ، ات متعددة الرؤىبأن أعماله قابلة إلعادة التفكيك لتعطي صياغ )البحراني(بها أعمال 

الهيئة األولى هيئة إنسانية في حركة ذات نسق عضوي والهيئة الثانية هيئة إنسـانية ذات  
خطوط لينة مرنة مع سماكة متقاربة في جميع أجزاء العمل إلى أنها تتضمن ، نسق هندسي

بعض االنحناءات والتآكالت البسيطة التي ساهمت في إيجاد مساحات غير محددة األطـر  
لهندسية وتداخل خطوط العمل وتقاطعها أوجد مساحات شكلت فراغاً مفتوحاً داخلياً ضمن ا

العمل يظهر كوحدة واحدة رغم تنوع الهيئـة   ،العمل وفي الهيئة الثانية كان الفراغ مغلقاً
إلى أن تماسك خطوط العمل وانسجامها ضمن سياق متكامل يعزز مـن قـيم الحركـة    

ي والخارجي فالفنان يؤكد من خالل أعماله إلى سـرد حـاالت   وتفاعلها مع الفراغ الداخل
  .انفعاالت إنسانية تذوب في الفراغ رغم تماسك الشكل وقوته

  :  bronze-نزوالبر -٥
  : التركيب -أ

) ـ أصفر أحمر(من نحاس ) م٢٠٠٠(كما وضح خليل تتركب سبيكة البرونز 
  . لمنيوموقصدير ويمكن أن يضاف إليها نسبة صغيرة من الزنك واأل

  :طرق التشكيل -ب
عن طريق الصب ويتم ذلك  )م٢٠٠٠(كما بين خليل  تنفذ األعمال البرونزية 

 شكل في قوالب خاصة بعد التشكيل بخامة الطين الصلصال أو الشمع أو البلستوسين
  )ج-ب-أ٤٢(
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  :الخصائص -ج

 .الحصول على نماذج متعددة بإعادة عملية الصب بإتقان: التكرار -

له قدرة على التماسك وعلى تحمل الصدمات وعلى الثني والضـغط  : صالبةال -
 . دون كسر أو تشقق

يساعد الفنان على عمل مجسم صعب الحركة واالرتكـاز ال يمكـن   : االتزان -
 . الحصول عليها باستخدام التيراكوتا أو األحجار أو الخامات األخرى الصلبة

من اللون الذهبي الباهت إلى  يمكن الحصول على مجموعة ألوان بدءاً: اللون -
مجموعة من األلوان البني واألحمر واألخضر ويمكن الحصول علـى هـذه   
األلوان باالستعانة باألحماض أو تتكون من تلقاء نفسـها بتعرضـها للهـواء    

 .والرطوبة

 أو الشمعي يمكن الحصول على الملمس المشكل في النموذج الطيني: الملمس -
  .أو خشنة ةعمما ناإبكل تفاصيله بدقة 

  )٤٢(شكل 
 مراحل صب البرونز.  
  ج(الصب  –) ب(الصهر –) أ(اعداد القالب.(  
 محمد هالل. د :المصدر. 

 )جـ  ٤٢شكل( )بـ ٤٢شكل (  )أ  - ٤٢شكل(
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  :الفراغ والبرونز -د
يعد البرونز من أنجح الخامات في تنفيذ األعمال المجسمة الفراغية، نظراً ألن 
التشكيل يتم بخامة لينة بداخلها دعامات حديدية فتعطي للفنان الحرية فـي التشـكيل   

هل تسمح بوجود (لمستخدمة في عمل النموذج األول بدون التقيد بخصائص الخامة ا
وعند االنتهاء من التشكيل يصنع ) راغات أم تضعف هذه الفراغات من قوة الخامةف

لها قالب ثم يصب به خامة البرونز الذي بدورها وخصائصها لها القدرة والقوة على 
إن كانت ترتكز على نقطـة  ( عة أو الرقيقة وتحمل ثقل القطعةمقاومة األجزاء الرفي

  .)رفيعة بالمقارنة بحجمها
  :خامة البرونزفي الفراغ  معالجةوضح يوذج نم -

     

  
  
  
  
  
  

  :القيم الفنية للعمل
بالغ الفنان فـي اسـتطالة   ، رأة واقفة ترتكز على قاعدة مربعةهيئة متآكلة الم

اليدين والساقين مع إبراز الهيئة األنثوية التي اتضحت من خالل الفراغـات التـي   
في الشكل بالفراغات المحيطة، حيث وازن الفنان بين نص، ظهرت على جانبي الشكل

جت عـن تالمـس اليـد    له مساحة مغلفة نتوالنافذة وبتأكل جزء من اليد اليمنى يقاب
فراغياً  بالجسد وشكلت بينها فراغاً نافذاً، حركة القدم اليمنى نحو األمام شكلت حيزاً

 أجزءا منمن خالل تآكل  خامة البونز حققت تباين لوني، يفصلها عن القدم اليسرى
لفراغات المحيطة والنافذة تدرجاً لونياً مع أماكن الظل والنور نتيجة ل تالسطوح شكل

  )٤٣(شكل
   ألبرتوجيا كوميتي ـOlbertoggio Comiti 
  المرأة واقفة ـ : عنوان العملStanding Women 

 سم٦٩.٢×  ١٣.٧×  ٢٤:د العمل أبعا  

  برونز: الخامة المستخدمة. 
 م١٩٥٨: تاريخ العمل 
  فراغ عضوي ـ نافذ ـ مفتوح: نوع الفراغ. 

 المصدر :www.tate.org.uk                    
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ساهم التأكيد على استطالة بعض أجزاء العمل يقابلها محور العمل الرئيسي و، بالعمل
، وكتلة الرأس على تحقيق تباين بين اجزاء العمل وترابطها مـع بعضـها الـبعض   

 .من جمود الكتلةمل حرر العتان على تآكلي ساعد الفنالخشن الملمس ال

  :   Polyesters-البولي إستر -٦
  -:التركيب -أ

عند إضافة المجفف ) م٢٠٠٠(سائل كما بين خليل البولي إستر مركب كيميائي 
  .)التصليب(لتسريع عملية الجفاف )المعجل(يصبح صلب، ويمكن إضافة مادة 

  :طرق التشكيل -ب
بحيث يزيد من لزوجة " irozel" عة للسيولة ـ بإضافة مادة مان تشكيل مباشر -

 .المركب ـ ثم يصبح جاهز للتشكيل بعد إضافة المصلب

  .الصب في قوالب ـ ويتم ذلك في قوالب إما من الجبس أو الربر -
  :الخصائص -ج

بعد تصلب مادة البولي استر تتمتع المتكونة بخصائص ميكانيكيـة  : الصالبة - 
ام المبارد والمقاشط والمثاقـب بيسـر   وكهربائية ممتازة بحيث يمكن استخد

 .وسهولة

شفاف فإنه يمكن إضافة ألوان متعـددة  " البولي إستر" نظراً ألن لون : اللون - 
النـاتج مـن عمليـة     عملوأيضاً يمكن تلوين سطح ال، قبل إضافة المصلب

  . التشكيل باألحبار والصبغات واألكاسيد
  .له مقاومة عالية للعوامل الجويةو ال يتأثر باألحماض والقلويات بعد التصلب      
خشونة إلى السـطح  يمكن الحصول على جميع المالمس بدأ من ال :الملمس - 

 .الالمع المصقول

يمكن الحصول على عدد كبير من النموذج النحتي في قالب يفضل : التكرار - 
  ."raber" أن يكون من الربر 
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  : الفراغ والبولي أستر -د
فراغ عالقة إيجابية سواء في التشكيل المباشر أو عالقة مركب البولي إستر بال

الصلب بحيث يتيح للفنان عمل فراغات متعددة كثيرة والحصول على أقـل سـمك   
ممكن حسب التكوين المراد تنفيذه ونظراً لصالبة المادة وما تتيحه من خصـائص،  

  .فإنها تعطي إمكانية العمل المباشر بعد التشكيل سواء بالحذف أو باإلضافة
  :خامة البولي استرفي الفراغ  معالجةوضح يذج ونم -

 

 

 

 

 

  :القيم الفنية للعمل
ذات نسق عضوي الهيئة يخترقها في  )٤٤( الشكل ة كما يبين ئالهي كتلة بسيطة

المنتصف تجويف غائر يفصلها لجزئين سطح مجوف وغـائرنحو الـداخل وآخـر    
طة ، الخط العام للعمل ألعلى يحتضن الفراغ بداخله في صورة بسي متحدب ومقوس
 .بسيط ومختزل

يلعب دوراً أساسياً في بنية وتكوين العمـل  إلى أن الفراغ مما سبق الباحثة  تخلص
الفني المجسم في الفن الحديث، حيث أصبح عنصراً أساسياً فـي عمليـة التشـكيل    
 الفني، وقد تناوله العديد من الفنانين على اعتبار أنه العنصر األساسي الذي يحقـق 

تعتبـر القـيم   و، التنفيس في الكتلة الصماء مع االحتفاظ بالقيمة التعبيريـة للعمـل  
تؤثر وترتبط  حيث أنها التشكيلية والتعبيرية مصدر أحكام القيمة في األعمال الفنية،

  )٤٤( شكل
 ـ  ريتشارد الوس : الفنانrichard laws 

 م٢٠٠٧: تاريخ العمل 
  فراغ عضوي  مغلق: نوع الفراغ. 

 المصدر :www.richardlaws.co.uk
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ارتباطاً كلياً بقيمة الفراغ في العمل الفني، فبدونها ما كان للعمل شكل يمكن إدراكه 
تبط الحكم على العمل الفني وقيمته بمدى نجاح العالقـة بـين   والحكم عليه، لهذا ير

عناصره في إظهار أهمية العمل، وتعتبر قيمة الفـراغ سـواء كانـت    الفراغ وبقية 
وقيمة العمل الفني تنـتج مـن    تشكيلية أو تعبيرية هي النتاج التحصيلي لصياغتها،

مما يؤكد للباحثة خرى، األ وارتباطها ببقية العناصر القيم التشكيلية لعناصرهتضافر 
حيث ، براز القيم التشكيلية للفراغ ا عناصر التشكيل وقيمها الجمالية دور هام فيأن ل

وتبعاً للون العمل وشكله تبعاً لتغير خامة التنفيذ،  ويتغير يتأثروقيمه أن شكل الفراغ 
وبعـد  والخطوط المستخدمة وما يترتب عليها من إضاءة وملمس وحركة واتزان، 

ه اللمحة عن القيم الفنية والعناصر الشكلية التي يتضمنها العمل الفني المجسـم،  هذ
والتي من خاللها يمكننا وصف وتحليل المحتوى الفني لنماذج مختارة من العصـر  

وسيتطرق المبحـث   ،فصل الثالث من المبحثالالحديث والمعاصر سيتم تناولهم في 
م الحديثة التي كان لها أكبر األثـر فـي   أبرز المفاهيتسليط الضوء على  التالي الى

  .تطور تناول الفراغ في العمل المجسم
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  رابعث الــالمبح

  المفاھیم الحدیثة وأثرھا على تطور

  تناول  الفراغ في العمل المجسم
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  :مقدمـة
إن العقل البشري قادر على أن يتوائم مع نتائج العصر المتسارع فلكل عصر 
لغته ومفرداته الخاصة به بالرغم من ثبات احتياجات اإلنسان ككـائن يبحـث عـن    

على اإلستفادة من ماهيأته لـه البيئـة مـن    الجمال ويسعى للتعبير عن ذاته وقادر 
شهد مجال الفن تغيرات وأحداث  حيث ، خامات ليستلهم منها أفكاره ورؤاهعناصر و
من الصورة التقليديـة   اًظهر متحرركان لها أثر واضح على الفراغ ف يه طرأت عل

ح حظي الفراغ باهتمام واسع وبدت مالموظهر بها في بناء العمل الفني، ي كان التي
التغيير تظهر ويصاحبها تغيرات شملت عـدة مفـاهيم تتضـمن التقـدم الفكـري      
والحضاري وأيضاً التقدم الصناعي والتي ساعدت الفنان علـى إظهـار إبداعاتـه    

ة تواكب وتالئم العصر وتخيالته الفنية وإظهار أحاسيسه ورؤيته في أعمال فنية بديع
، والتي دعت إلى حرية ات الفنيةواالتجاه حركاتظهور الإضافة إلى  ،الذي يعيشه

الفرد  وكانت أحد مداخل التعبير الفني في تلك الفترة من خالل تحرر الفنان الحديث 
من الخضوع لنمط فكري وأسلوب تشيكلي ثابت وأصبح لكل فنان أسـلوبه ونمطـه   
الخاص به بين االتجاهات المتعددة التي تعمل في إطار فكري عام خاص بها، وكان 

نتيجة لتعدد وتنوع تجاه تناول عنصر الفراغ في تغير فلسفة الفنان الفكرية  لذلك أثر
  .مصادر الرؤية والخامات والتقنيات المناسبة له

وما ترتب عليها مـن   ،بحث أبرز هذه المتغيراتمتستعرض الباحثة في هذا ال
ظهور عدد من المفاهيم الفنية هيأت إلحداث تغيير جذري فيمـا   على نتائج ساعدت

والتي انعكس دورها على عنصر الفراغ  ان سائدا عن قبل في مجال العمل المجسمك
  .وأنواعه التي حملت معها قيم تشكيلية متضمنة تلك المفاهيم

التي أثرت على تنـاول الفـراغ    الفكرية والحضارية أبرز المفاهيمالباحثة  وتلخص
على ) م٢٠٠٤( وسليمان) م٢٠٠٠(كية رمضان وز) م٢٠٠٠(والتي أكد عليها خليل 

  -:النحو التالي
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  :روح العصر .١
تتضمن عناصـر كثيـرة    بأنها) م٢٠٠٤(كما فسرها فرحات "العصر"إن كلمة 

ومنها العناصر المادية ، وأذواقهم، وعقائدهم، منها العادات والتقاليد للبشر، ومتنوعة
جوانب وتتمثل في المباني ودور العبادة والمنشآت والميادين وغيرها، ومنها أيضاً ال

والفكرية التي تمثل العقل البشري الموجه لكل التيارات الحضارية الحادثة ، الفلسفية
والمتمثلة في األعراف والتقاليد والقيم والمبـادئ  ، في المجتمع شعورياً وال شعوريا

الفـن بوصـفه   أن ) م٢٠٠٤(وسليمان ) م٢٠٠٤(يرى كالً من فرحات و.وغير ذلك
إنما هو بمثابة التعبير عن كل مظـاهر هـذا   ، شأ فيهانعكاساً لروح العصر الذي ين
، وآدابـه ، واالقتصادية وغيرها، وهو تعبير لفلسـفته ، العصر االجتماعية، والفكرية

فمنذ قيام الحرب العالمية األولى والثانية وهناك اتجاه عام في الفن لرفض ، وعلومه 
وهو ما أكد  ،"بالالفن" وتفضيل عليهما ما يسمى، األسلوبين الكالسيكي والرومانتيكي

في توجيه الفكـر الفنـي التشـكيلي     بتوضيحه لدور الحرب) م١٩٩٤(عليه قطب 
ين سميت ظهرت بعد انتهاء الحرب  العالمية الثانية مجموعة من الفنان حيثالحديث، 
ريتشـاد  ( ؛)Johon Chamberlain -جون شامبرلين(: مثل ،"بنحت الخردة"أعمالهم 

شـكلوا   نالذيJason Seley)  -جاسون سيلي( ؛)Richard Stankiewiez -ستانكيويز
فضالً عن ابتكارهم ألشكال متجانسة مـن هـذه   ، اآللي للعصرفي أعمالهم انعكاساً 

الخردة التي استخدموا فيها  ألواحاً معدنية متعرجة وأجزاء الفرامل وأجزاء الراديو 
مهـا فتظهـر كأشـكال    والهاتف والتلفازوبعض التروس في تكوينات خيالية يتم لحا

ملتوية معقدة ذات صيغة معينة وقوة وحركة مستمدين من السطوح العاكسة للمعادن، 
أساليب تعبيرية عن  كما أن هذه التكوينات لها صفة التراكيب التجميعية التي تتضمن

حيث تضمنت تلك التراكيب شكالً مختلفاً لنوع الفراغ الناشئ نتيجـة   شخصية الفنان
مع بعضها البعض مما يحقق قيم تشكيلية غير معهودة للفراغ بعالقته لتراكب القطع 

فتلك األعمال قدمت خامات لم تكن مألوفـة ولكـن    المتبادلة مع بقية عناصر العمل،
معبرة عن روح العصر وتعامل الفنان مع العمل المجسم بهوية الخامات التـي مـن   

فنجد فـي   ،ثورة العصر صياغات فنية أظهرت الفراغ وكأنه جزء من خاللها قدم 
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عدة قطـع   ولحامنتيجة تركيب  وإنماكتلة  الفراغ تحقق ليس من تشكيل ) ٤٥(ل شك
   .ترابطت لتحقق فراغاً بين التصاقها وفراغاً مع محيطها الخارجي

  

 
  
  
  
  
  
  

أدوات هـو بقايـا   و نوعاً آخر للتأثر بروح العصر )٤٦(شكل ن يظهر في حي
، فاسـتخدام  ثر الثورة الصـناعية إوهو اتجاه شائع كما يعرف بنحت الخردة مجمعة 
في خطوط مائلة تحصر بينهـا فراغـاً نافـذاً     لبقايا مهملة األلواح المتالصقةالفنان 

تابة التتابع فـي صـف   يتضمن إيقاعاً مع لون الخامة وظهور بعض القطع لكسر ر
  . تأكد على ثبات األلواح وتوازنهالبتلك الكرة لنتهي األلواح لت

  

  
  
  

  )٤٥(شكل 
  أمبروسي  أليكس:الفنانAlex D'Ambrosio   
 قطع حديد: خامة العمل.  
 المصدر:www.tate.org.uk                 

  )٤٦(شكل 
  بيل وودرو : الفنان -Bill Woodrow  
 خامات مختلفة: خامة العمل  
 م١٩٨٧: تاريخ العمل  
 المصدر:www.tate.org.uk                 
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  : البيئة -٢
مجموعة الظـروف  بأنه ) م٢٠٠٤(وفقاً لما تناوله فرحات مفهوم البيئة  يندرج

المختلفة التي تحيط بالكائن الحي وتؤثر فيه ويؤثر فيها، والفن في أي بيئة يستمد أو 
وتكون له بمثابة الحـافز  ، يستوحي مصادر إلهامه من طبيعة البيئة التي يعيش فيها

، ع الفني في التشكيل والتعبير، بما تحويه من مثيرات ومـؤثرات والدافع على اإلبدا
وغالباً ما يجيء الفن معبراً عن بيئته بظروفهـا وعناصـرها   ، لمشاعره وأحاسيسه

فنجد أن لكل بيئة فنها بمـا  ، ضها، وناطقاً بمالمحها ومميزاتهامحمالً بنب، ومؤثراتها
منـذ أيـام المصـرين    أنه  على) م٢٠٠٤( ويؤكد فرحات ،يتميز به عن بيئة أخرى

القدماء وحتى عصرنا الحديث والنحت والعمارة عنصران متالزمان ينصهران فـي  
بوتقة واحدة ليكون الناتج منهما الطابع أو الطراز المميز للعصر أو للحقبة الزمنيـة  

  .فكالهما يرتبط ارتباطاً وثيقاً يتحدا في األسلوب ويتشابها في الروح
من العوامل  أنه) م١٩٩٤( وقطب) م٢٠٠٤(فرحات  يرى وفي العصر الحديث

في وسـط العمـائر ذات   ، التي ساعدت على تحرر الفنان البيئة المعمارية المجردة
التـي كـان    الواجهات المعدنية فال يتناسب معها سوى األعمال المجسمة المعدنيـة 

رأت للفراغ دوره األكبر من خالل ظهوره بأشكال متعددة عبر عن التغيرات التي ط
على البيئة فتأثر الفنان بهيئة المباني الحديثة وخرج من مرسمه إلى الحدائق ليحاكي 
تلك االرتفاعات التي أصبحت محيطة به بأعمال تمتد فـي الفـراغ تظهـر معلقـة     

  .المتواجدة فيه وكأنها جزءاً منهوأخرى متناثرة لتذوب في فراغ البيئة 
تـأثر  ) ٤٧( في الشـكل  )Sally Hepler  -سالي هيبلر(ويوضح عمل الفنانة 

الفنان بالبيئة التي يتواجد فيها حيث يبين استفادة الفنانة من التقنية الحديثة والتشـكيل  
بالحديد وانتشار في مرافق البيئة المحيطة بالفنان في البيت والعمل والشارع، تـأثر  

 ة أنـواع الفراغ بهذا المفهوم ولم يعد فراغاً من نوع واحد وإنما يجمع العمـل عـد  
  .مختلفة للفراغ في الشكل الواحد
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  :تغير مفهوم العمل المجسم -٣

إن مجال العمل المجسم بوصفه جزء من الخبرة اإلنسانية التي ترتبط بـالخبرة  
اإلدراكية والحسية فإنه تأثر بالتطور في تلك الخبرة من خـالل تطـور المفـاهيم    

ئة والعصر وما يحدث سية كإنسان يتأثر بالبيالمتمثلة في مدركات الفنان العقلية والح
في المفاهيم نوعاً من األشكال التي تتشـابه مـع    فأسس هذا التغيير ،به من تغيرات

الواقع الجديد للعصر الحديث حيث وجد الفنان طرقاً جديدة في التعبير عن المفـاهيم  
: يثة كما فـي الفنية المعاصرة، وقد اتضح ذلك في االتجاهات والمدارس الفنية الحد

اإلتجـاه  المدرسة التكعيبية؛ المدرسة المستقبلية؛ المدرسة البنائية؛ اإلتجاه الحركي؛ 
  .المنيمالي

اهتم بالشكل واعتمد في صياغة أعمالـه  بإن الفنان ) م٢٠٠٠(حيث ذكر خليل 
هذه سمة واضحة انتشـرت فـي العصـر    وعلى التنظيم الجمالي للعالقات الشكلية 

الفنان إلى التبسيط والحذف واإلضافة وتغيـر معـالم األشـكال    الحديث، فلقد سعى 
قطـب   وضـحه المألوفة للخروج من قالبها الشكلي الذي اعتدنا عليه ويؤكد ذلك ما

خالية من التفاصيل الثانوية وأصبحت األشكال ت أعمال مجسمة ظهربإنه ) م١٩٨٧(
ت المعالجـات  وأصـبح  ،بعيدة عن الرؤية الواقعية للفـن  في هيئة حيوية وهندسية

  .الشكلية والتشكيلية الجديدة هي من الخصائص المميزة لتلك االتجاهات الحديثة
أكثـر جماهيريـة    أصـبح  العمل المجسم بأن) م٢٠٠٠(نت زكية رمضان وبي

وشيوعاً وأصبح ال يقتصر على القاعات الخاصة أو المتـاحف أو المنـازل وإنمـا    
لمحيطة فـي الميـادين والمؤسسـات    خرجت األعمال المجسمة لتتعايش مع البيئة ا

  )٤٧(شكل 
  سالي هيبلر : الفنانة-Sally Hepler    
 برونز: خامة العمل  
  سم١٥×١٣.٥×١٢: أبعاد العمل  
 فراغ رباعي األبعاد: نوع الفراغ. 

 المصدر: www.sallyhepler.com  



 -٩٠ -

 

 

وغيرها مما أدى إلى ضخامة حجمها وتحرر بعضها عن القواعد حيث وضعت على 
 كما في صـورة الشـكل   األرض مباشرة على اعتبار أن األرض هي قاعدة العمل

  .الفنان عن قاعدة العرض التقليديةالتي تبين استغناء ) ٤٨(
  

 

 

 

 

 

ناصر التشكيل ودورها في ابراز قيم تشـكيلية  كما أصبح الفنان  يهتم بعالقة ع
تعبيرية لم تكن معهودة في العمل المجسم الذي كان يبنى على تحقيق الكتلة وماتحمله 
من نسبة وتناسب بين اجزاء العمل اذا تغير األمر وأصبح كل عنصر من عناصـر  

، تعـددة لسفية وجمالية مالتشكيل هو قيمة تشكيلية وتعبيرية تحمل مضامين وأبعاد ف
توضح مدى التغير الذي يطرأ على مفهوم العمل المجسـم واعتمـاده   ) ٤٩( الشكلف

  .عنصر الفراغ في كتلة العملعلى 
  
  
  
  
  

  )٤٨(كل ش
  روب ـ لورنسون :الفنانRob Lorenson  
 حديد:  خامة العمل.  
 سم٣٩×٤٨×٢٨: أبعاد العمل  
 المصدر:wwwlattitudegallery.com  

  )٤٩(شكل 
  روبرت هيوج: الفنان- Robert Hague  
 برونز:  خامة العمل.  
 سم٣٦×٦٩×٥٠.٥: أبعاد العمل  
 م٢٠٠٧: تاريخ العمل  
 المصدر:www.roberthague.com   
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 :مفهوم الفراغ والكتلة -٤

 إلى استخدام مفهوم إلغاء الكتلة كقيمة في العمل العشرين في القرن ونالفنان سعى

إليجاد حالً تقل كثافة المادة وهذا  بأنه وبين) م٢٠٠٤(بحسب ماأفاد به فرحات الفني 
 شـكل  )Alexander Calder-ألكسندر كالدر(ويوضح عمل الفنان ، تكاملياً مع الفراغ

سيادة الفراغ في العمل إثر قلة كثافة الكتلة مما جعل الفراغ محصـوراً بـين   ) ٥٠(
التوازن يرفع من قيمة االنسجام و اتقاطعات الخطوط ومتصالً مع الفراغ المحيط مم

  .بين أجزاء العمل
  

  
  

  
  
  

حيث بين الى تناول اإلتجاهات الفنية لعنصر الفراغ ) م١٩٨٧(يتطرق قطب و
وكانت بعيدة  عمال المجسمة القديمةاأللم تلقى الفراغات اهتماماً كبيراً في أغلب  بأنه

األشـكال  عن اعتبارها أشكاالً قائمة بذاتها تستحق نفس التفكير والعناية المبذولة في 
بدأ على يد التكعيبيين كعنصر تشكيلي مؤثر في وبين بإن اإلهتمام بالفراغ  ،المصمتة

بناء وتكوين العمل المجسم  فأخذ سطح المجسم يتقعر ويتحدب لينشيء بين الكتل ما 
يسمى بالفراغات ثم انفرد الفراغ بنفسه على يد البنائين في أعمال تعتمد على بعض 

لقد ساعدت التكنولوجيـا  و، ت التي تبحث في العالقات الفراغيةالتنظيمات والترتيبا
الحديثة من خالل العلوم المختلفة في إدراك الفراغ إلى جانب الكتلـة بـل وسـيادة    

حيث سـاعد ذلـك   ) م٢٠٠٠(وخليل) م٢٠٠٤( وهذا ما أكده فرحات، الفراغ أحياناً
نتاج أعمال مجسمة جديـدة  إ التغير في مفهوم الفراغ والكتلة والعالقة فيما بينهما في

مفهوم على أعمـال  أثر ذلك ال) م١٩٩٠( البسيونيكما وضح ذات مضامين مبتكرة 
ابتداء من تقليـل ماديـة   ما طرأ من تغيرات على أعمالهم المجسمة الفنانين بوصفه 

  ) ٥٠ (شكل 
  ألكسندر كالدر: الفنان- Alexander Calder  
 برونز:  خامة العمل.  
 سم٢٤×١٣.٢٥×١٣.٥٠: أبعاد العمل  
 م١٩٤٤: تاريخ العمل  
 المصدر:wwwcalder.org   
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الكتلة داخل الوعاء الفراغي إلى الوجود المادي للفراغ بهدف تشكيله ليصبح عنصراً 
  فتتالشـى  ، وين وتصبح المادة وسيلة لحصر تلك األشـكال الفراغيـة  هاماً في التك

  ، ويوضـح عمـل الفنانـة    القاعدة ويصبح العمل فراغياً معلقاً من سقف الحجـرة 
تأثر الفنانة بتطور مفهوم العالقة بـين  ) ٥١( في الشكل )parker -كورنيال باركر(

طع فيمـا بينهـا لتظهـر    الكتلة والفراغ وبناءها لعمل مجسم يقوم على تجميع عدة ق
وتركيبها في منتصف الغرفة معلقة في سقف الحجرة لتظهر سابحة في فضاء الغرفة 
وانعكاس الظالل على جدران الغرفة بفعل الضوء المسلط على العمل جعل الفـراغ  
يظهر بصورة مجسمة ومسطحة فالفراغ المنعكس على الجدران ظهر بشكل مسطح 

عمالً أخذ حيزاً من فراغ الغرفة وبناء فراغاً يذوب في حين في منتصف الغرفة نجد 
  .في الفراغ المحيط

  
  
  
  
  
  

اتجاه آخـر فـي    )٥٢(شكل  )Henry Moore -هنري مور(في عمل الفنان و
ة وعالقتها بالفراغ حيث يظهر الفراغ كجزء من تكـوين العمـل   كتلتناول الفنان لل

زاء من العمل فراغـاً نافـذاً   ومرتبط بالكتلة التي شكلته نتيجة حصرها لبعض األج
اطـه  وعند التقاء الثالث النقاط معاً تشكال بوابة لمرور الفراغ لداخل العمـل وارتب 

  .بذات الوقت بالفراغ الخارجي

  )٥١(شكل 
 كورنيال باركر: الفنانة - Cornelia Parker 

 برونز :  خامة العمل  
 م١٩٩١: تاريخ العمل  
 المصدر: kwww.tate.org.u   
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  :مفهوم الحركة والزمن -٥
ارتبط مفهوم الحركة في األعمال المجسمة فيمـا يعـرف بالنحـت الحركـي     

Kinetic  - Sculpture)(  فرحات  ينبحيث)ماترتب على هذا المفهوم مـن   )م٢٠٠٤
أشكال ارتفعت عن القاعدة وارتكزت على األرض وذلك إلدراك الفنان نتائج بظهور

قيمة الفراغ وقد ساعده علم الحركة على إتقان األعمال المجسمة المتحركة مما مكنه 
  .من إبداع أعمال مجسمة ذات قواعد محورية

التي ) ٥٣(في الشكل  )أحمد البحراني(ل الفنان ومما يؤكد على ذلك صورة عم
تظهر الكتلة متحركة وهي في حالة توازن مع قاعدة العمل لتشكل داخلهـا فراغـاً   

ل تظهر متحركة مغلقاً وفي أطرافها فراغاً ممتداً مع المحيط الخارجي، فأطراف العم
  .أخرى وتعيش لحظة انتقالية وةوكأنها ستنتقل بخط

  

  
  

  )٥٢(شكل 
  ھنري مور : الفنان- Henry Moore   
  ثالث نقاط : عنوان العملthree Points  
 برونز :  خامة العمل  
 سم١٤×١٩×٩.٥: أبعاد العمل  
 م١٩٣٩: تاريخ العمل  
 المصدر: www.tate.org.uk 

  )٥٣(شكل 
  أحمد البحراني: الفنان   
 حديد:خامة العمل   

 سم ٤٥×٦٠×٣٠: أبعاد العمل  

 المصدر: www.tate.org.uk 
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بشكل  )٥٤(شكل  )سامي محمد(لفنان الحركة والزمن في عمل ا ويظهر مفهوم
  .ارعسمت
  
  
  
  
  
  

 )Alexander Calder-ألكسـندر كالـدر  (وتتحقق الحركة بشكل فعلي في عمل الفنـان  
الذي كان من أبرز الفنانين في اتجاه النحت الحركـي ، حيـث تظهـر    ) ٥٥(شكل

عمـد الفنـان لطـالء الكتلـة     الصفائح البيضاء كأجنحة محلقة بالعمل في الفراغ و
  .المحورية للعمل باللون األحمر واألسود ليحقق التوازن بين أجزاء العمل

  
  
  
  
  
  
  

  :استحداث خامات جديدة -٦
أدى التطور الصناعي للخامات واألدوات إلى ثورة في إمكانيات العمل المجسم 

ية جديـدة  بأنها أفسحت الطريق إلى تكوين مفاهيم تشكيل) م١٩٩٨(قطب  يرىحيث 
حيث لم يعد المفهوم التقليدي للقاعدة يتناسب مع الفكرة المجسمة الحديثة القائمة على 
استخدام الوسائط والعمليات األكثر تطوراً من طاقة كهربائية ومغناطيسية ومكونات 

  )٥٤(شكل 
  سامي محمد  : الفنان.  
 برونز:  خامة العمل.  
 سم٤٠×٦٠×١٠٠: أبعاد العمل.  
 م١٩٨٣: تاريخ العمل.  
 المصدر: www.sami-art.ae 

  )٥٥(شكل 
 ألكسندر كالدر: نان الف-Alexander Calder 

 معدن ملون: خامة العمل.      
 م١٩٧٣  :تاريخ العمل. 
 المصدر www.artnet.com 
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إلكترونية ترسل موجات صوتية وضوئية وكذلك األدوات فإنها لم تعد قاصرة علـى  
  .لتي كان يستخدمها الفنان في الماضياألدوات التقليدية ا

فالفراغ أكثر تأثراً  وإذا كانت كل فروع الفنون قد تأثرت بالتكنولوجيا المتقدمة،
في اسـتحداث خامـات   ) م٢٠٠٠( مح هذا التأثير التي بينها خليلبهذا، فظهرت مال
فينيل البوليستر والفيبر جالس وال :البالستيك واللدائن الصناعية مثلمتنوعة جديدة ك

واألكريللك، واأللومنيوم والفوالذ والحديد المطاوع وبعض المواد الصناعية األخرى، 
مت في شكل وما يمكن إضافته من خامات جاهزة وغير ذلك من الخامات التي ساه

الشكل التقليدي المحدود نسبياً الذي أن ) م٢٠٠٠(وبين خليل ، الفراغ في العمل الفني
أو ) كما هو في األحجـار (نهج األخذ من الخامة المنحوتة كان يعتمد في أدائه على م

لم يعد المنهج الوحيد الذي يتبعـه الفنـان   ) كما هو في تشكيل الطين(منهج اإلضافة 
 ألن الخامات الجديدة قدمت للفنان منهجاً لمفهوم تشكيلي جديد وواضح حيث أصـبح 

ديد المطـاوع والخامـات   ، وقد تحقق هذا بترقيق الحالفراغ جزءاً رئيسياً في تنفيذه
المشابهة أو بالشفافية التي لم يسبق تصورها ولكنها اآلن أصبحت حقيقة باسـتعمال  

ذات مضامين متعـددة   مواد البالستيك، وبالتالي حقق الفراغ من خاللها قيماً تشكيلية
مدى االهتمام الذي ناله ) ٥٦( )Naum Gabo -ناعوم جابو( حيث يبين عمل الفنان

صر رئيسي في بناء العمل والدور الذي قامت به الخامة بما تحمله مـن  الفراغ كعن
شفافية تربط الفراغ الداخلي بالفراغ الخارجي بشكل متوحد ومنسجم وهذا األمر لـم  

  .يكن شائعاً في السابق في خامة مثل الطين والحجر والبرونز
  
  
  
  

  )٥٦(شكل 
  ناعوم جابو: الفنان- Naum Gabo 
 بالستيك:خامة العمل. 
 سم٤٢×٤٧×٢٢: أبعاد العمل   
 م١٩٣٨-٤٠  :تاريخ العمل  

   
 المصدر: www.tate.org.uk 
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  :الحركات الفنية في القرن العشرين -٧
العشرين يهتم  بالقيم التشكيلية والجمالية في عناصر العمل  الفنان في القرن أبد

بحسب ما الفني المجسم والتركيز على الفراغ كعنصر رئيسي في بناء العمل المجسم 
لما له من أهمية كبيرة في إظهـار العالقـات المتداخلـة    ) م١٩٩٤باونيس (أفاد به 

 حركاتالباحثة أبرز ال فعندما تتبعت، الخطوط وبقية عناصر العمل الفنيللسطوح و
وجدت أنه بظهور البنائية قـد تـم التعـرض     في القرن العشرينواإلتجاهات الفنية 

لمفهوم الفراغ بشكل مباشر في العمل الفني وكيفية التعامل معه كمـدخل تشـكيلي   
وتعبيري بصقل الفكرة والمفهوم مروراً بالخامات التي تساعد الفنان على التعامل مع 

شكيالت الخطية، وكيفية تعاملها مع الفراغ، ثم تبعها بعـض المـذاهب   ما يسمى بالت
كالمستقبلية، التجريدية، وكان للتفاعل االجتمـاعي والتعبيـر عـن روح العصـر     
والتكنولوجيا تأثير أدى إلى الخروج عن المألوف في تناول الموضوع وركز علـى  

إن هـذه   ،لوجيا العصـر التعامل مع الفراغ، وإلغاء الكتلة، واستخدام الضوء وتكنو
االتجاهات تؤكد على ماهية موضوع البحث الذي يتناول الفراغ كقيمة تشكيلية فـي  
العمل المجسم، وتقدم تلك اإلتجاهات مفاهيم وقيم تخدم مجرى هذا البحث من حيـث  
طرح أفكار وقيم ومداخل تشكيلية تفتح الطريق أمام الفنان المعاصر ودارس الفن أن 

واستناداَ على  جابيشكيل المجسم بتعامله مع الفراغ بشكل مباشر وإييمارس مجال الت
واإلتجاهات الفنية التي كان لها دور  حركاتالنماذج  إلى بعض الباحثة تطرقتذلك 

بارز في تطور تناول الفراغ في العمل المجسم بما احدثته من تغيير في مالمح الفن 
  .بشكل عام والعمل المجسم بوجه خاص

  :أعمال المدرسة التكعيبيةنموذج من 
  
  

  

  

  

  )٥٧(شكل 
  شبينكوأليسكندر أر: الفنان- Oleskindr Orcbenko 
 امراة تسير: عنوان العمل . 
 برونز: خامة العمل. 
 سم٦٨×٢٤×٢١: أبعاد العمل.     
 م١٩١٢: تاريخ العمل 
 فراغ عضوي نافذ: نوع الفراغ. 
 م٢٠٠٨(وصال شوري : المصدر.( 
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  :القيم الفنية للعمل
ون من عدة أسطح العمل مك، )٥٧( ، كما يبين الشكلشكل هندسي لهيئة امرأة 

يخترقها الفراغ في موضعين في منطقة الرأس ومنتصف الجذع ، متراكبة ومتداخلة
بجسـم   يؤكد ذلك الخط الخارجي المحيط، الهيئة والحركةمما ساهم في تعدد رؤى 

 متنـوع ، حيث يتحول الخط من ارتباط ببناء طبيعي لحجم الجسم إلـى خـط   عملال
االستقامة والتحديب والتقعير ليؤكد التنوع في التشكيل للفراغ الذي حل محل الرأس 

  .ومنطقة الجذع قد أخذ هيئة تشكيلية انسجمت مع طبيعة حركة الحجوم المحيطة به
  :الحركي نموذج من أعمال اإلتجاه التجريدي

  
  
  
  
  

  
  :القيم الفنية للعمل

تتوزع في  ،)٥٨( كما في الشكل العمل مكون من لحام عدة قطع معدنية ملونة
تصاعدي وترتفع من قاعدة العمل نحو العمل ويتبعها تضاءل في الحجم فـي   شكل

  .حالة الصعود مما يجعل الحركة تتوزع بشكل تصاعدي محلق
  :يةذج من أعمال المدرسة البنائونم
  
  

  

  

  

  )٥٨(شكل 
  ألكسندر كالدرـ : الفنانAlexander Calder  
 م١٩٦٨: تاريخ العمل 
  أحمر ـ أسود( معدن ملون : الخامة ( 
 فراغ متحرك: نوع الفراغ. 
  المصدر :www.artnet.com 
 

  )٥٩(شكل 
  الكسندر رونشينكو: الفنان- Alexander Ronhenko 
 التكوين المغلق: عنوان العمل. 
  خشب : الخامة 
 م١٩٢٠/١٩٢١: تاريخ العمل 
 حركفراغ مت: نوع الفراغ. 
  م٢٠٠٨(وصال شوري: المصدر( 
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  :القيم الفنية للعمل
تتكون من تداخل عدد من الخطوط  ) ٥٩( الهيئة العامة للعمل بيضاوية الشكل شكل

فالفنان يستخدم الخط للرسـم   ،ت خطية لتحصر بينها فراغات نافذةتسير وتتشابك بتقاطعا
في الفراغ كتلة تدور في مسارات متفرقة تشبه حركة الكواكب ودورانها حول محورهـا  

عمل اليرتكز على قاعدة فال ،وهو الفكر الذي تعتمد عليه المدرسة البنائية في بناء أعمالها
علق من السقف حيث أن حركة الهواء تؤثر به وبذلك يكون قـد  أرضية فنجد بأن العمل م

  .عمل المجسمابتعد عن الشكل التقليدي لل
  :نموذج من أعمال النحت المنيمالي

  

  
  

  :القيم الفنية للعمل
في شكل تصاعدي ومثبتة على  العمل مكون من عشر قطع مستطيلة الشكل متراصة

ا جعل الفراغ مم العمل ال يالمس األرض وإنما يرتفع عنها) ٦٠( ، كما في الشكلالحائط
جزء من العمل يتخلله من القاعدة ارتفاعاً نحو األعلى فظهر الفراغ محيط بالعمل من عدة 

  .جهات وينحصر بداخله
أن المفاهيم الحديثة التي تم تناولها خالل هذا المبحـث   باحثة مما سبق إلى تخلص ال

لها تأثير واضح على تطور تناول  الفراغ في العمل المجسم حيث تؤكد الباحثة علـى أن  
عنصر الفراغ يرتبط ارتباط وثيق بالمتغيرات التي عاشها الفنان والتي ساهمت في اثراء 

التكنولوجيا الحديثة من ادوات وخامات ساعدت الفنان على  مجال العمل المجسم بما وفرته
أن ينفذ أعمال فنية قائمة على عنصر الفراغ و يحقق من خاللها قيما تشـكيلية متنوعـة    

  )٦٠(شكل 
  د ودونالد ج: الفنان-  Donald Judd 

 م١٩٨٠:تاريخ العمل. 
 سم٢٢٩×١٠١×٧٨: أبعاد العمل. 
  ألمنيوم : خامة العمل 
 فراغ سببي: نوع الفراغ. 
  المصدر :www.tate.org.uk 
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بدالالت تعبيرية تعكس فكراً فنياً لم يعد يسعى خلف النسبه والتناسب والتناظر والتماثـل  
تشكيلية تؤكد على أن كل عنصر من عناصر وحسب وإنما يرتقي بالعمل الفني ليقدم لغة 

العمل المجسم هو قيمة تشكيلية بذاته وإن قيمة العمل الفني ال تقاس بموضوعه فقط، وإنما 
بما يتضمنه من قوة فكرية وبما يستثيره من انفعاالت وجدانية وجمالية تخاطب المتلقـي،  

لمعبر واالنفعاالت الوجدانية وترى الباحثة أنه نتيجة االهتمام بجوهر األشياء والمضمون ا
في العمل المجسم من خالل العالقة المتبادلة بـين الشـكل    بعناصر التشكيلزاد االهتمام 

والفراغ وبذلك اهتم الفنان بالفراغ بقدر اهتمامه بالشكل وهذا األمر أثار الباحثة ألن تكون 
في اثراء العمل المجسم  هذه النقطة هي النواة لبناء هذا البحث الذي يؤكد على دور الفراغ

  .بصياغات تشكيلية متنوعة
كان لها أكبـر األثـر فـي    التي ومن خالل العرض السابق ألبرز المفاهيم الحديثة 

تشكيل الفكر الفني الحديث تجاه استخدام الفراغ الحقيقي وكيفية التعامل معه مـن خـالل   
قيقـي اضـافة إلـى    طرح طرق تشكيل تتناول فكرة التعامل مع الفراغ بشكل واقعي وح

ماوفره العلم الحديث من خامات وأدوات لم تكن مألوفة من قبل ساعدت الفنان على تخطي 
المفهوم التقليدي للفراغ، والتي من شأنها ساهمت في تكوين قيم تشكيلية  مبتكرة لتنـاول  

إلى تناول اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة فـي الدراسـة    الفراغ سيتطرق المبحث التالي
التحليلية للفراغ من خالل نماذج مختارة ألعمال مجسمة حديثة ومعاصرة اضـافة إلـى   

  .للباحثةاجراءات التجربة التطبيقية 
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  الفصل الثالث 

  منھجیة البحث وإجراءاتھ     
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  :ةـدمـمق
من البحث الحالي مفهوم الفـراغ وماهيتـه وعالقتـه     تناول الفصلين السابقين

شة للمتلقي استهدفت مجموعة من الفنانين إثارة الحيوية والدهبعناصر التشكيل حيث 
فـي األعمـال    مـن قبـل   لم تكن معهودة التيبتقديم أعمال مجسمة تتسم بالحداثة 

وكان من أبرز سمات التغيير في األعمال المجسمة اعطاء الفراغ ، المجسمة القديمة
فمن خالل ، المجسم حيزاً أكبر من االهتمام وأن يصبح ركيزة أساسية في بناء العمل

تناول اإلجراءات التي اتبعتها الباحثـة فـي الدراسـة     هذا الفصل من البحث سيتم
نماذج مختارة لبعض االعمال المجسمة الحديثـة والمعاصـرة والتجربـة    لالتحليلة 

الذي يعنى بدراسـة الفـراغ كقيمـة    البحث التطبيقية للباحثة من أجل تحقيق هدف 
التجريبي حيث من خالل المهج الوصفي التحليلي والشبه  تشكيلية في العمل المجسم

  :اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية
 

  :هدف الدراسة التحليلية -١
 .غ كقيمة تشكيلية في العمل المجسمتأكيد أهمية الفرا -أ

  .ة لتناول الفراغ في العمل المجسماألساليب الفنية المختلف علىالتعرف  -ب
  :ليةمنهج الدراسة التحلي -٢

  :الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على المراحل التالية تتبع
  :الدراسة التحليلية مراحل -٣

  :على النحو التاليتحليل األعمال الفنية  مراحل) م٢٠٠٤(وضحت هدى الرويس 

 : Description -الوصف  -أ

إن الوصف هو حصر ماهو كائن  في العمل الفني وتسـجيل لمـا يالحظـه    
شاهدته للعمل الفني واالهتمام بالتوصل إلى استنتاجات معينة، ومـن  المشاهد فور م

خالل التمعن في العمل الفني سوف نالحظ أنه قد تم اكتشاف جوانب مختلفـة فـي   
اإلبداعات الفنية التكتشف من المرة األولى ويجب أن نحرص على وصف األمـور  
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 ما نعرفه عـن الفنـان  و ماء األشياء التي نراها في العملاألكثر وضوحاً ونذكر أس
  .العمل منفذ
  :Analysis -التحليل  -ب

هي المرحلة التالية للوصف وتتخطى عملية الحصر للكشف عن طبيعة تكوين 
الحـدود   األلـوان؛  المسـاحات؛  العمل الفني والتعرف على كيفية تنظيم األشـكال؛ 

  .الخامة اإلضاءة؛ التباين؛ اإلنسجام؛ الملمس؛ الخارجية؛
امل ببساطة مع العناصر واألشكال المرئيـة بوصـفها وتوضـيح    فالتحليل يتع

  .العالقة القائمة فيما بينها
 :Interpretation  - التفسير -ج

هي العملية التي نحاول بها تفسير مضمون العمل الفني الذي نتناوله بالدراسـة  
  ١٢٨-١٢٧ص"وتوضيح موضوعه والمعاني التي يحتويها 

  -:على النحو التالي الباحثة مراحل التحليل وتطبق
 : Description -الوصف  -أ

 محورين علىوصفية ال مرحلةال تعتمد: 

  :المعلومات التي تتعلق بالفنان على النحو التاليأبرز -
أبرز الخامات  -أبرز سمات أسلوبه الفني -الجنسية –تاريخ ميالده  -اسم الفنان 

  .التي تناولها في تنفيذ أعماله
   -:التالي للعمل على النحوالبيانات الرئيسية  -

 . المصدر - نوع الفراغ - تاریخ العمل - أبعاد العمل - خامة العمل - عنوان العمل

 :Analysis -التحليل  -ب
  وبقيـة   طبيعة العالقـة بـين الفـراغ     تقتصر المرحلة التحليلية على دراسة

ة باسـتخدام  واستفادت الباحثة من التكنولوجيا الحديث ،العناصر في العمل الفني 
 في تحويل صور األعمال إلى رسوم بقلم الرصاص ) Foto Sketcher(برنامج 

 :من حيثمما يساهم في عملية تحليل العمل 
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 -الخامة -اللون - الملمس -الضوء -الحركة -اإلتزان -الخط والمساحة - الشكل
  .اإلنسجام -التباين

 : Interpretation  -التفسير  -ج
 ة  التي حققها الفراغ من خالل األعمال الفنية ؟ ماهي القيم التشكيلي 

  ماهي المضامين الفكرية واالبداعية التي يحويها العمل الفني ؟ 

  .األعمال الفنية للدراسة التحليليةأسس اختيار  -٤
  :قسمت الباحثة النماذج المختارة لثالث مجموعات

 الفراغ في األعمال المجسمة العالمية.  
 مة في العالم العربيالفراغ في األعمال المجس.  
 الفراغ في األعمال المجسمة في المملكة العربية السعودية. 

  :يلي بمابحيث تتسم النماذج المختارة 
  .تنوع األسلوب الفني -
 .تعدد الخامات المنفذة في تنفيذ األعمال الفنية -

وفقاً لتاريخ إنتاج العمـل مـن األقـدم إلـى     ترتيباً تصاعدياً  ترتيب األعمال -
 .األحدث

  .التجربة التطبيقية للباحثة: ثانياً
تتخذ الباحثة من نتائج اإلطار النظري من البحث الحالي منطلقاً يعين على إجراءات 

  : التجريبي من خالل اإلجراءات التالية الشبه التجربة التطبيقية للباحثة باتباع المنهج
 :ف التجربةهد -١

عن القيم التشكيلية للفـراغ مـن    تحاول الباحثة من خالل التجربة التطبيقية الكشف
  .مال مجسمة قائمة على عنصر الفراغخالل صياغات تشكيلية معاصرة ألع

تحاول الباحثة إظهار اإلمكانات المتنوعة لتقنية سباكة الرمل مـن خـالل تنفيـذها    
  . لصياغات تشكيلية بتكوينات مختلفة

متطـورة وهـو مـا    تؤمن الباحثة بأن التجربة الشخصية تكسب الباحث رؤية فنية 
  .تحاول الوصول إليه من خالل تجربتها التطبيقية
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العالقات اإلنسانية ذات مداخل متنوعة الطرح تحاول الباحثة إلى التعبير عن بعضها 
 .من خالل تجربتها التطبيقية

 :اإلتجاه الفني لألعمال -٢
للبحـث  اإلتجاه الفني للتجربة التطبيقية للباحثة يساهم في تجسيد الهدف العـام  

 والكشف عن القيم التشكيلية للفراغ في العمل المجسم، حيث تعتمـد الباحثـة علـى   
وضع تصور مسبق بالهيئة التـي  ب سانيةالعالقات اإلن تعبر عنتجسيد األفكار التي 

إضافة إلى الرؤية الفنية للباحثة  تتجسد فيها الفكرة التشكيلية بكيفية تفاعلها مع الفراغ
الفراغ كقيمة تشكيلية يعد هدف تسعى الباحثة إلى تحقيقه مـن  التي ترى بأن دراسة 
  .خالل تجربتها التطبيقية

 :لتجربةاإلطار التقني ل -٣

  : من خاللللباحثة يتعلق االطار التقني في مجال التجربة التطبيقية 
  : حدود التشكيلية للتجربةال -أ

  :يمها لثالث مجموعات على النحو التاليتقسبتنفيذ أعمال مجسمة 
 مجسمات) ٣(تنفيذ بنافذ فراغ عضوي : المجموعة األولى.  
 مجسمات) ٤(تنفيذ بفراغ عضوي مفتوح : المجموعة الثانية.  
 مجسمات) ٤(مجموعة األعمال ذات التجميع الفراغي تنفيذ: المجموعة الثالثة .  

النحـاس بعـد أن يـتم    وتقتصر التجربة على استخدام تقنية سباكة الرمل لخامة 
  .ة الفومن خامتشكيلها م

 :مفاهيم التجربة -ب

  : سباكة الرمل
ويمكن حصر المراحل األساسية التي تمر بها عملية سباكة الرمل كما ذكرتها غـادة  

  :كالتالي) م١٩٧٥(نقالً عن الصباغ ) م٢٠٠٦(جان 
دراً كبيراً من الضغط النموذج ـ ويكون منفذاً من مادة صلبة لتتحمل ق  تصميم -١

  .عليها
 .صهر المعدن -٢
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 .السكب والتجميد -٣

 .إخراج المسبوك وتنظيفه ومعالجة سطحه -٤

  :تخدمة في تنفيذ التجربةاألدوات المس -ج
 :أدوات التجربة التي تشمل) ٦١( يوضح الشكل

  ألوان  -قطعة قماش قطن  -اسفنج  – فوم –ورق صنفرة  -مبارد  -مشارط
 .ازاتقف -قلم تخطيط  -قلم رصاص  -ورنيش –بخاخ بوية  -تعتيق المعدن 

 
  

 : مراحل التجربة- د
 المرحلة األولى: 

مجهـز باالمكانـات   معملها الخـاص وال أجرت الباحثة تجربتها التطبيقية في 
في قاعات ومعامل التشـكيل   الالزمة لتنفيذ األعمال المجسمة ومن الممكن توافرها

  .المجسم
 المرحلة الثانية: 

ة السباكة بالرمل بعد اعـداد  استعانت الباحثة بمصنع لسباكة المعادن لتنفيذ تقني
  .النموذج وتجهيزه لمرحلة السباكة الباحثة

  . يوضح لقطات مختلفة من زوايا المسبك) ٦٢(والشكل 

  )٦١( شكل
 شكل توضیحي ألدوات التجربة
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 : خطوات التجربة-هـ

 .إعداد تصميم للنموذج المطلوب على شكل دراسات خطية على  الورق -

" الفـوم "المضـغوط  توقيع رسم الهيئة الخطية للنموذج المطلوب على خامة الفلـين   -
  .باستخدام قلم ملون

  .تحرير كتلة العمل من خالل قطع الخط المحدد باستخدام المشرط الحراري -
 . تخليص كتلة العمل حسب السطوح والنقالت المطلوبة -

التأكيد على النقالت بين سطح العمل المجسم والمؤكدة لنوع الفراغ باستخدام األدوات  -
  .بارد بمقاسات مختلفةالمناسبة بين مشرط حراري أو م

المستخدم " الفوم " استخدام أدوات الصنفرة المتنوعة لتهذيب سطح الفلين المضغوط  -
  .لتنفيذ العمل

  .سباكة العمل باستخدام تقنية سباكة الرمل -

  )٦٢(شكل
 لقطات من زوایا المسبك 
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معالجة سطح العمل باستخدام التلوين الكيميائي ـ البانتين ـ ثم عزله وطالءه بطبقة    -
  .لنهائية بتثبيته على قاعدة تتالئم مع أبعاد العملمن الورنيش وإخراجه بصورته ا

  .توصيف األعمال المجسمة وتحليلها تشكيلياً -
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  الفصل الرابع

  شرح وتوضیح  النتائـــج
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  :األعمال المجسمة العالميةالفراغ في  -١
  : Naum Gaboالفنان ناعوم جابو ـ  -أ
   .فنان روسي -
  .م١٩٧٧توفي عام  ١٨٩٠ولد عام  -
بـأن  ) م٢٠٠٠( خليـل رائد الحركة البنائية كما وضـح   )Gaboجابو ـ  (يعتبر  -

البنائية نادت بأهمية الفراغ كعنصر تشكيلي، حيث اعتبروا الفراغ مادة في ذاتـه  
 .ليس جزءاً من الفراغ الكوني المحيطو

 .تميزت أعماله بأسلوب هندسي تجريدي -

ليك، البالستيك، خيـوط النـايلون   كاألكريالتجريب بالخامات المختلفة  ركز على -
رمضـان   كيةز كما بينت )Gaboـ  جابو( اعتبرها حيث المعدنية، الشرائح الشفاف،

من خالل شفافيتها  مفهومه عن الفراغ خاللها تحقيق يمكن من عناصر ،)م٢٠٠٠(
وتكسب الشكل  والخارج في آن واحد، الفرصة لرؤية الشكل من الداخل تتيح التي

 .مادية وبذلك أضيف إدراك الفراغ إلى إدراك الكتلة كقيمة تشكيليةاإلحساس بالال

أن يحقق عنصر الزمن في أعماله المجسمة من خالل ) Gaboـ  جابو(استطاع  -
مفهومه عن الفراغ من خالل تتبع حركة الضوء على أسطح الخيوط  البالستيكية 

  .واالنتقال خالل الفراغات البينية لخطوط العمل
  

  
  
  
  
  

  

  )٦٣(شكل 
  رأس ـ : اسم العملHead  
 سم٧٥٣×٣٤٠×٢٦: أبعاد العمل. 
  معدن :الخامة المستخدمة 
  م١٩١٦: العملتاريخ 
 مغلق فراغ عضوي: نوع الفراغ. 
  المصدر :www.tate.org.uk 
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 العمل تحليل عناصر تحقق من خالل) ٦٣( شكل  راغ كقيمة تشكيلية في العملالف
  :على النحو التالي)  ٦٤( كما في الشكل 

  
 

  
  

 

 ـ يتكـون   عبارة عن تكوين هندسي تجريدي لرأس امرأة: الشكل ن كتلتـين  م
  .رئيسيتين العلوية تمثل الرأس والسفلية تمثل الجذع

 الخطوط المستقيمة والمنحنية المتداخلة مع استخدم الفنان : الخطوط والمساحات
بعضها وتحصر بينها مساحات تمثل فراغات غير نافذة متباينة فـي الشـكل   

  .والحجم بين غائر وبارز
 ـ حيث يظهر العمل بصورة عامة يرتكز  غير متماثل اتزان محوري: االتزان

  .على عمود في المنتصف تتفرع منها بعض الخطوط الخارجة منه
 ـ تسير على إيقاعات مختلفة فالحركة فـي   ـ متباينة حركة متنوعة :الحركة

قاعدة العمل تختلف مسارها في رأس العمل وكذلك األمر على جانبي الكتلـة  

  )٦٤(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 

 نوع الخط

 حركةالفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل
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ددة الشكل ساهمت فـي  نظراً لتنوع الخطوط التي حصرت بينها مساحات متع
  .تنوع الحركة

 نوع الخطـوط فـي   الناتجة عن ت استفاد الفنان من تباين المساحات: ةاإلضاء
إيجاد عالقة تبادلية بين الظل والنور، فنجد الظل والنور يظهران بشكل متتابع 

 .على كافة أجزاء العمل

 ساعدت الخامة الفنان على تنفيذ عمله وإظهاره بصورة مغايرة تعكس : الخامة
خرج الفنان في تعبيره الـنظم  " الرأس"حركة غير مألوفة في تكوين يعبر عن 

 .لقديمة في بناء كتلة الرأسوالخطوط  ا

 ـ مبني على عالقـة المسـطحات والخطـوط     مضمون تشكيلي: المضمون
بالفراغ الداخلي والخارجي، ويظهر الشكل مليء بعنصر الحيوية والديناميكية 
في بناءه من أسفل صعوداً نحو األعلى، بحيث يظهر وكأنه بناء يعلـو نحـو   

  .األعلى في اتجاه سير العمل
  

  : Alberto Giacometti -ألبرتو جياكوميتي : نالفنا  -ب
  .فنان سويسري -
 .م١٩٦٦توفي عام  ١٩٠١ ولد عام -

 .لخامة المعدنية في العمل المجسممن أشهر الفنانين الذين استهوتهم ا -

كل اآلدمـي حتـى   شبأن جياكوميتي استطاع اختزال ال) م١٩٩٤(يؤكد باونيس  -
لوصول قبل زمالئه إلى حلـول  من ا يجعله يبدو كالرمز، وتمكن بتصرفه الذك

لمشاكل فن النحت مثل العالقة بين العمل الفني والفضاء المحيط به وذلك عـن  
طريق االتجاه التجريدي مما جعل أشكاله المستطيلة أقرب إلى بقايـا الهياكـل   

 .اآلدمية أو إلى المومياء

عـة  اهتمام جياكوميتي بإعطاء أعماله المالمـس المتنو  )م١٩٩٤(باونيس وبين  -
الشمع أو غيرها ب ت سباكةوالتي يتم تنفيذها منذ البداية بتشكيل العمل سواء كان
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ويتم ذلك إما بواسطة اليد أو الفرشاة أو تسييل الشمع على القماش أو أي خامة 
 .أخرى

يعد الفراغ المحيط بالشكل عند جياكومتي عنصراً أساسياً في صـياغة أعمالـه    -
نور وإن الشكل المجسم عنده يعتمد على الفـراغ  الفنية يوازي اهتمامه بالظل وال

 .كما أن الفراغ المحيط بالكتلة يعد جزءاً أساسياً في تكوين أعماله

أعماله  واتسمت جياكوميتي  مولعاً بالخرافة التشكيليةبأن ) م٢٠٠٠(ذكر خليل   -
 .بأنها أشكال ممتدة في الفراغ متآكلة السطح

 

 

 

 العمـل   تحليل عناصر تحقق من خالل) ٦٥(شكل  لالفراغ كقيمة تشكيلية في العم
  :على النحو التالي) ٦٦(كما في الشكل 

  

  
  
  
  

  
 

  )٦٥(شكل 
 ثالثة رجال يسيرون ـ : اسم العملThree men Walking  
 سم٧٦×٣٣×٣٢: أبعاد العمل . 
  برونز: خامة العمل. 
 م١٩٤٩: تاريخ العمل 

 فراغ متحرك: نوع الفراغ . 
  المصدر:www.org.uk.  
 

  )٦٦(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 

 نوع الخط

 حركةالفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل
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 عبارة عن هيئة آدمية متآكلة السطح لثالثة أشخاص يرتكـزون علـى   : الشكل
كيـة  سطح مربع مثبت على قاعدة مستطيلة الشكل األشخاص في أوضاع حر

 .توحي بالحيوية واالستمرارية

 لم يهتم الفنان بتفاصيل الجسم اإلنساني بقدر اهتمامه بـالخط   :الخط والمساحة
الخارجي الذي يمثل هيئة إنسانية وموقف تعبيري في حالة حركة فاعتمد الفنان 

 أنها متماسكة فـي الهيئـة   على تأكيد سطوح العمل بخطوط متعرجة متآكلة إال
لل هيئـة  ، وظهرت تلك الخطوط المتعرجة كشكل يحدد الفراغ الذي يتخالعامة

 .األشخاص ويحيط بها

 ـ فالعمل مكون من ثالث هيئات تتوزع في ثالث جهات  اتزان وهمي: االتزان
جمعيها تلتقي في نواحي متفرقة في منتصف القاعدة مما يشكل اتزانـاً عامـاً   
للهيئة العامة للعمل وعدم وجود ثقل في جهة ما على حسـاب جهـة أخـرى    

بر حجمها قليالً في أرضية العمل األفقية وكذلك انغماس أقدام األشخاص مع ك
يثبت اتزانها رغم حالة الحركة العامة لها، فهناك حالة تكامـل بـين الشـكل    

 .واألرضية التي يقف عليها

 ـ فرؤية العمل من جميع الجهات يحقـق الشـعور    ديناميكية مركبة: الحركة
فـي  رغم سير كل هيئـة   ـ فاألشخاص يقتربون من بعض بالحركة المستمرة

مما جعل الفراغ يتخلل عناصر العمـل دون أن يظهـر بشـكل     اتجاه مختلف
 .منفصل

 انعكس الضوء على قاعدة العمل المستوية مما سـاهم فـي انتشـار    : اإلضاءة
الضوء نحو األعلى وامتصاص األجسام له في األماكن ذات الملمس المتموجة 

، مما ل بشكل واضحمن التآكل مما يؤكد على وجود الظل والنور في هيئة العم
 .يؤكد على شكل الفراغ

 عة تتيح للفنان التعبير عن أدق التفاصيل اـ خامة مطو خامة البرونز: الخامة
إذ يسبقها مرحلة تشكيل بالشمع وهي التقنية التي يسبك بها الفنان أعماله ممـا  

 .يوفر لها مساحة واسعة من الرؤى واألفكار



 -١١٤-

 اص ووقوفهم على أرضية أفقيـة يعطـي   المبالغة في استطالة األشخ: التباين
التكامل فالعمل ال يتضمن مسطحات ذات مساحة مغلقة بشـكل  من العمل نوعاً 

 .كبير وإنما خطوط ممتدة لتنتهي بالرأس يقابلها أرضية ملساء

 اهتم الفنان بتفاصيل الملمس على هيئة األشخاص وفي قاعدة العمـل  : الملمس
فيه الفنان يحقق له قيماً تشكيلية متنوعة  فالملمس المضطرب المتآكل الذي برع

 .ترتبط بنواحي جمالية

 ـ فالفنان ينقل المشاهد من الصورة النمطية المتعارف  مضمون تشكيلي: المضمون
عليها في التعبير عن الهيئة اآلدمية في حالة جمود ويعبر عنها بحالة حركة، ونشاط 

راراً وانسجاماً مختلفاً مع الفـراغ  واستمرارية ليتفاعل المشاهد معها مما يحقق استق
 .المحيط بالعمل

  

  : Jose De Rivera -خوسيه دي ريفيرا : الفنان -ج
  .فنان أمريكي -
 .م١٩٨٥توفي عام م ١٩٠٤ولد عام  -

اتخذ ريفيرا لنفسه من التشكيالت الخطية المنحنيـة وسـيطاً لتحقيـق فكـره      -
 .الفراغي

 .اعتمد على خامة الحديد واأللمنيوم والنحاس -

 .اهتم بدراسة ارتباط الفراغ بالضوء وبخامة التنفيذ -

امتازت أعماله بسطوح مصقولة المعة تعكس الضوء في نظام حركي مستمر  -
 .في أقواس متصلة

 .من خالل ايقاع الخطوط المتباينة السمك اهتم بكثافة الخامة مقابل الفراغ -

لتشـكيلية  جعل من اإلستخدام التوظيفي للخامة كعنصر خطي مصدراً لقيمته ا -
  .والتعبيرية عن الحركة



 -١١٥-

 

 

 

 

  
  

  
  
  
  

  

  
 العمـل   تحليل عناصر تحقق من خالل) ٦٧( شكل الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل

 :على النحو التالي) ٦٨(كما في الشكل 

  
 تشكيل مجسم متحرك في الفراغ في صورة عقدة ملفوفة على نفسها في : الشكل

  . اتصال دائم لحركتها

  )٦٧(شكل 
  حديد صلب: خامة العمل 
 م١٩٤٩: تاريخ العمل 
 فراغ عضوي نافذ: نوع الفراغ . 
  المصدر :www.askart.com  
 

  )٦٨(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 

 نوع الخط

 حركةالفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل
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 إيقاع الخط البسيط في التعامل مع الفراغ المحيط يرسـم  : اتالخطوط والمساح
مساحات في الفراغ تبين مدى العالقة بين الخامة والفراغ، فالخطوط العضوية 

 .لها القدرة على  الذوبان الفراغ والظهور بقوة في مناطق أخرى من العمل

 يهـا  اتزان إشعاعي ـ مخطوط العمل تدور حول نقطة التي يرتكز عل  :االتزان
 .العمل

 حركة مستمرة من خالل تنوع التشكيل الخطي وتدرجه من السـماكة  : الحركة
، مما يعزز من تأثير الفـراغ  ما ينعكس على قوة الحركة وسرعتهاإلى الدقة م

بصورة متحركة ينقل عين المشاهد من مساحة ألخرى تحصر بينها فراغ وينفذ 
 .إليها الفراغ

 طوط العمل تتفاعل مع الضوء بواسطة سطح الحركة المستمرة بين خ: اإلضاءة
خامة العمل المصقول الذي يعمل على تحقيق انعكاسات ضـوئية تزيـد مـن    

 .في الفراغ اإلحساس بحركة الشكل المستمرة

 حديد صلب مصقول ـ أكسب العمل رشاقة ورقة متناهية ساهمت في  : الخامة
 .إظهار مدى طواعية خامة التنفيذ في إظهار فكرة العمل

 يتحقق من خالل تنوع التشكيل الخطي وتنوع سيره في إيجاد مساحات : تباينال
 .د ضمن أجزاء العملفل تتفاعل مع الفراغ المحيط والناتنحصر بداخل العم

 ـ حقق بناء يمتد في الفـراغ ويتحـرك بمرونـة     مضمون تشكيلي:المضمون
ـ   كيالت باستفادة الفنان من تقنية العصر بتوظيف الحديد الصلب في بنـاء تش

  .خطية في تحقيق منبع آخر للعمل المجسم خارج عن اإلطار التقليدي
  

 : Henry Moore  -الفنان هنري مور   -د

 .فنان انجليزي -
 .م١٩٨٦توفي عام  –م ١٨٩٨ولد عام  -

يعد نحات القرن العشرين لتميز أعماله المجسمة بتنوع مصادر رؤيتها الفنية وتعدد  -
 .ة في مجال العمل المجسملتشكيلية واسهاماته االبداعيأساليبها واتجاهاتها الفنية وا
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 .مكسيكي واألفريقي والمصري القديمتأثر بفن النحت االغريقي وال -

وجد في المعدن الخاصية الطبيعية المتمثلـة فـي قـوة تحملهـا وصـالبتها       -
 .لية كالصب وخصائص أخرى استهوتهوامكانياتها التشكي

ه التي ظهرت في الصور وضوعاته وتعبيراتاهتم بالهيئة االنسانية في تحقيق م -
اتسمت غالبية أعمالـه   حيثالعائلة  –األم والطفل  –الشكل المستلقي : "التالية

 .العضويبالطابع التجريدي 
) م٢٠٠٠(فذكر خليل كان مولعاً في تأمل الطبيعة وهي مصدر استلهام أشكاله  -

ام االنساني إال أنـي  على الرغم من ولعي العميق بالقو: ") ت.د(نقالً عن مور 
 ."العظام والقواقع والحصىأوليت دائماً اهتماماً كبيراً لألشكال الطبيعية مثل 

كما ) Henry Moore  -هنري مور(تحتضن مدينة جدة أربعة أعمال للفنان  -
 –اسـتراحة   –عصـفوران   –الشكل البيضـاوي  ( -:ذكرت غادة جان وهي

 .بجدة) المفتوح(ي لعالمالمعروضة في متحف الفن ا) يسالتوازن الرأ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )٦٩(شكل 
 الطير ـ : اسم العملBird  
 سم١٣×٣٧×١٢: أبعاد العمل 
  برونز: خامة العمل. 
 م١٩٥٩: تاريخ العمل 
 نافذفراغ عضوي : نوع الفراغ . 

  www.tate.org.uk:  المصدر 
.   
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 العمل  تحليل عناصر تحقق من خالل ) ٦٩(شكل  الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل

  :على النحو التالي) ٧٠(كما في الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في وضف عبارة عن شكل عضوي يعبر عن هيئة تجريدية لشكل طائر: الشكل
  .أفقي

 ن على استخدام الخطوط المنحنية التي تسـير  اعتمد الفنا: الخطوط والمساحات
في اتجاه أفقي وحصر بين الخطوط مسطحات منحنية تتنوع بين التقعر للداخل 
لتكون تجويفات وأخرى تتحدب نحو الخارج لتعطي سطحاً مقوساً يتركز فـي  

 .منطقة رأس وجذع الطير

 لعمـل  ـ حيث وازن الفنان بين أجـزاء ا  محوري غير متماثلاتزان : االتزان
ط مقوس الذي يظهر ككتلة واحدة بارتكازه على نقطة في أسفل جذع الطائر بخ

بين علو وهبوط وحققت توازن بـين  " جسم الطائر"أوجد نقطة شد بين جانبي 
جانبي الكتلة الجزء األيمن والجزء األيسر فنجد أن الفنان ابتعد عـن تكـرار   

مساحات دائرية حـول  الخط فالجزء األيمن يسير في خطوط منحنية تسير في 
الفراغ النافذ ومن ثم نجدها تكمل السير في خطوط أفقية في الجـزء األيسـر   

الذي بثباته في هذا الشكل حقق تكامل في التـوازن مـع نقطـة    ) ذيل الطائر(

  )٧٠(شكل 
توضيحي  شكل

لتحليل عناصر 
  العمل 

 

 نوع الخط

 حركةالفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل
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بخطين أفقيـين متـوازيين   ) ذيل الطائر(حيث أكد الفنان نهاية  ،ارتكاز القاعدة
  .واألخر يحتفظ بمساره األفقيأحدهما يميل نحو األسفل قليالً، 

 حركة متنوعة أوجدها تنوع مسارات الخطوط ووجود الفراغ في شكل : الحركة
  .)ذيل الطائر(قق حركة في الرأس تقابلها حركة دائري يح

 أكدت األسطح المقعرة داخل الكتلة على إيجاد عمق فـي منتصـف   : اإلضاءة
قابله أسطح محدبة مضـيئة  العمل وانعكس بتحديد هيئة مجردة لجناح الطائر ي

 .وبالتالي حددت شكل الفراغ المحصور والنافذ إلى العمل أبرزت نواحي العمل

 من المنـاطق  البرونز ـ يتميز الفنان في تعامله مع الخامة واستفادته  : الخامة
 .المظللة لتأكيد الشكل

 قت يتضح التباين في المعاجلة الكيميائية لسطح الخامة باألحماض وحق: التباين
وهناك تبـاين بـين الكتـل     .درجات لونية تمتد بين األخضر القائم نحو البني

 .والفراغات بتحرك الظل والنور حول وداخل العمل

 ـ عبر الفنان بأسلوب التجريدي البسـيط عـن    مضمون تشكيلي: المضمون
عد الفنـان  الطائر في امتداد لموضوعاته التي تهتم باالستلهام من الطبيعة، فابت

بصورته الطبيعية واعتمد على تحديد الشكل العام ) جسم الطائر(تفاصيل عن ال
وركز على تباين سطح العمل بتنوع حركة الخطوط التي حققـت  لجسم الطائر

 .ايقاعاً تشكيلياً يزيد من قيمة العمل
  

   Alexander Caledr-الفنان ألكسندر كالدر   -هـ
  .فنان أمريكي -
 .م١٩٧٦وتوفي عام  ١٨٩٨ولد عام  -

،  Mobilesالمعلقة  حدث تجديداً هاماً في تاريخ النحت الحديث بأعماله الحركيةأ -
 .حيث قام بحل مشكلة القوة الدافعة عن طريق استغالل حركة الهواء

ـ  بأنه ) م١٩٨٤(أبوزيد ذكر  - ة كان يرى أن عالقة العمل المجسم بالبيئـة المكاني
التكـوين والحيـز   حوار بين في فالحركة  التي تحيط به أمر حيوي وجوهري،
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الفراغي، واألرض مجال الستقرار الشكل، والفضاء لصعود العمـل وارتقائـه   
 .والنمو فيه ومن خالله

في تحقيق مفهومه الفراغي  )م٢٠٠٠(كما بين خليل ) Caleder -كالدر (برع  -
اعتمد على الخامات المعدنية لتنفيـذ   و بجعل الفراغ يحيط بجميع أجزاء العمل

 . المتحركةأعماله المجسمة 

لم تعد األرض هي قاعدة أعماله بل السقوف والجدران التي اسـتغلها فجعـل    -
العمل معلق من خالل أسالك مختلفة األحوال بطريقة الروابط المفصلية والتـي  

 .لفراغ المحيط في اتجاهات متعددةجعلت العمل يتحرك بحرية في ا

عـوالم أخـرى،    يجد أنها أصـبحت تمثـل   تصميمات كالدر الحركيةلالمتأمل  -
فراغات منحوتة داخل الفـراغ الكبيـر،   بأنها تمثل ) م١٩٨٤(أبوزيد فوصفها 

  .منمنات خيالية تنتمي إلى نظام المجموعة الشمسية الذي يمثل الكون
  

  
  
  

  
  
  
  

  )٧١(شكل 
 اسم العمل :Trois pics  
 سم١٦٨×١٦٠×٢٤.٣: أبعاد العمل. 

  معدن مطلي باللون : خامة العمل
 .سوداأل

 م١٩٦٧: تاريخ العمل 

 فراغ عضوي ـ مفتوح : نوع الفراغ 
  المصدر :www.tate.org.uk  
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 العمـل   تحليل عناصر تحقق من خالل )٧١(شكل  الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
 :ليعلى النحو التا) ٧٢(كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 تقترب من شـكل المثلـث    هندسية الشكل طحاتمسثالث عبارة عن : الشكل 
وساهمت النهايات الممتدة  ضها البعض تقاطع الخطوط وتداخلها،ترتبط مع بع

للمسطحات في رأس العمل في إيجاد مساحة تحتضن الفراغ المحـيط بالعمـل   
هر مساحات العمل كأشرعة محلقة في ، فتظبشكل يثري العمل من جميع أجزائه

  .الفضاء
 لمنحنية ليحصـر  استخدم الفنان الخطوط الرأسية والخطوط ا: والمساحة الخط

  .مسطحات بين الخطوط
 ارتكازعلى ثالث نقاط  العملاتزان وهمي ـ حيث يرتكز : االتزان.  
 ـ نابعة من القاعدة في اتجاه تصاعدي نحـو األعلـى    حركة أرضية: الحركة

  .اهات تقاطع المسطحات فيما بينهار في اتجلتنتش
 حددت الظالل سماكة تقاطع المسطحات فيما بينها حيـث أن جميـع   : اإلضاءة

المسطحات باللون األسود ما يجعل الفنان يعتمد على تقاطع المسطحات لتأكيـد  
  .ظالل العمل

  )٧٢(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 

 نوع الخط

 حركةالفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل
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  فاللون األسود حقق معادلة تكامليـة مـع   ، حديد ملون باللون األسود: الخامـة
 .الرؤية خطوط ومساحات العمل لكونه لون يعطي احساس بالثقل في

 وبين الفراغ المحيط والـداخل  ) باللون األسود(تباين قوي بين التكوين : التباين
إلى العمل حيث يظهر التباين بوضوح  بين المسطحات المكونة للشكل والفراغ 

لـل الضـوء   المتخللها والخارجي حيث سمح حجم الكتلة وحجم الفراغات بتخ
 .والهواء داخل التكوين وخارجه

 سطح مصقول نتيجة الستخدام خامة الحديدة السابقة التجهيـز فـي   : الملمس
صورة ألواح وبالتالي سمحت هذه السطوح المتقاطعة في إسقاط ظاللها وتوزيع 
إضاءاتها إلظهار مناطق التماس بين المسطحات بعضها مع بعـض وإظهـار   

 .لداخلي والخارجيالفراغ المحيط بالشكل ا
  مضمون تشكيلي حيث اعتمد الفنان على الفراغ النافذ للعمل مـن  : المضـمون

بين القاعدات الثالث التي يرتكز عليها العمل وكذلك في الفـراغ النافـذ فـي    
منتصف العمل ليعطي العمل إيقاعاً يكسر من حدة اللون األسود فـي الجـزء   

 .راغ الخارجيالعلوي من العمل بفراغ نافذ يتصل مع الف
  

٢- 
  :الفنان صالح عبدالكريم -أ

  .فنان مصري -
 .م١٩٨٨م ـ توفي عام ١٩٢٥ولد عام  -
النحت ـ الخزف ـ التصوير ـ فن العمـارة     : تدفق إبداعه في عدة مجاالت -

 .الداخلية ـ الرسوم الصحفية ـ األعمال الميدانية
وظفوا خامة الحديد في أعمالهم باستخدام أشكال جاهزة  من أوائل الفنانين الذين -

 .الصنع وبقايا المهملة
 .اعتمد على تقنية لحام المعادن في تنفيذ أعماله -
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اتسمت أعماله باالتجاه التركيبي الذي يعتمد على تجميع بقايا الخردة المعدنيـة   -

  قال عنه خليـل  وتوليفها ضمن سياق عمل فني يحمل قيم جمالية تأسر المشاهد 
يدرس صالح عبدالكريم أشكال الكائنات بأسلوب تقديري ناشداً من ) "م٢٠٠٠(

وراء ذلك إلى معرفة علمية بحتة ثم يعود إلى هذه الدراسات سابغاً عليها نفساً 
فنياً فتستحيل إلى حيوانات أسطورية مستخدماً بذلك أساليب العمـل المجسـم   

 ".الحديث بخاماته وتقنياته

 العمـل   تحليل عناصر تحقق من خالل) ٧٣(شكل  غ كقيمة تشكيلية في العملالفرا
 :على النحو التالي) ٧٤(كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )٧٣(شكل 
 ثور:اسم العمل.  
 م١٩٣٨:خ العملتاري.  
 حديد ملحم خردة:الخامة المستخدمة.  
 فراغ سببي:نوع الفراغ.  
 المصدر: www.fineart.gov.eg  

 

 نوع الخط

 حركة الفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل

  )٧٤(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
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 العمل يتخذ أسلوب البنـاء  ة لشكل حيواني بأسلوب خيالي مجردهيئ: الشكل ،
التراكبي للحام مجموعة من القطع المعدنية مختلفة الشكل لتنفيذ العمل والعمل 

  .خذ هيئة هرم الشكليت
 متغير ومتنوع النسب واألحجام وتحصر بينها فراغـات  : الخطوط والمساحات

  .متعددة نتيجة لعدم انتظام العناصر المكونة للشكل
 ـ يرتكز العمل على أربع نقاط ارتكـاز ممـا يسـاهم     اتزان وهمي: االتزان

  .راغات النافذة للعملبزيادة مساحة الف
 هادئة ـ قوية: الحركة.  
 أكدت اإلضاءة والظالل المناطق المفرغة بـين عناصـر التكـوين    : اإلضاءة

  .وعملت على التباين بين الخامة والفراغ المحيط الداخلي
 حديد خردة ـ ساعدت في تحقيق انسجام بين عناصر العمل ، وكـان   : الخامة

  لتنوع شكل الخامة بين كتل ومسطحات وخطوط دوره البارز في تنوع شـكل  
  

  .ن نافذ ومحيطالفراغ بي
 االنتقال بين أسطح العمل من األعلى نحو األسـفل يتحقـق التبـاين    : التباين

الشكل، فالفراغ المحصور بين أرجل الشكل يقابله فراغ أوسع يحيط بالعمـل  
  .وكأن الشكل يظهر هو من يرسم الفراغ وسابحاً فيه ال ينفصل عنه

 الخامـة إال أن   راء ملمسي رغم ثبـات لـون  سطح العمل يتضمن ث: الملمس
الملمس وتنوعه بين ناعم وخشن ساهم في تأكيد أسطح العمـل بـين الغـائر    

  .والبارز مما أكد شكل الفراغ
  مضمون تشكيلي لهيئة خرافية لكائن حي يقف على قوائمه األربع : المضـمون

  .في أسلوب تجريدي
  

  .منى السعودي: الفنانة -ب
  .فنانة فلسطينية ـ أردنية -
 .م١٩٤٥ولدت عام  -
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 .اعتمدت على تقنية النحت المباشر في الحجر -

 .اه التعبيري وتحوير عناصر الواقعتتجه معظم أعمالها إلى االتج -

لتقديمها موضوعات تناولت الواقع الفلسـطيني   أطلق عليها لقب فنانة األرض، -
األرض ـ فوق األرض ـ يـوم األرض ـ وردة     : " حملت العناوين التالية 

 .شجرة النون ر ـ شروق ـ والدة ـالحج

 .دمجت الكتل اإلنسانية بمسحات األرض -

 .تناولت الخط العربي في بعض مجسماتها -

كل فنان يكون لديه موضوع : "ا طوال األربعين عام الماضيةقالت عن تجربته -
رئيسي يعالجه باستمرار وكل ما حوله يأتي منه أو يتفرع منه وبالنسـبة لـي   

 ".نسانيةأعالج موضوع األرض فهي تحمل معاني اإل

ركزت على استخدام خامة األحجار بأنواعها المختلفـة فـي تنفيـذ أعمالهـا      -
 .المجسمة

 .الفراغ في أعمالها يغلب عليه الفراغ العضوي الذي يحدد أسطح العمل -

  
  

  
  

 )٧٥(شكل 

 م١٩٨٦:تاريخ العمل.  
 حجر عمان: الخامة المستخدمة.  
 فراغ عضوي مغلق:نوع الفراغ.  
 المصدر: www.monasaudi.com 



 -١٢٦-

 

 العمل  تحليل عناصر تحقق من خالل ) ٧٥(شكل  الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
 : تاليعلى النحو ال) ٧٦(كما في الشكل 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل مكون من كتلة عضوية الشكل متعددة السطوح تحتضن بـداخلها  : الشكل
  .مجسم كروي تذهب نهايته داخل الحجر

 استخدمت الفنانة خطوط مستقيمة ومنحنية لتحدد أسـطح  : الخطوط والمساحات
  .العمل التي حصرت بينها الفراغ

 توازن الكتل والفراغـات علـى   اتزان محوري غير متماثل ـ نتيجة ل : االتزان
 .نبي العملجا

 ساكنة في الجزء السفلي ـ متحركة في األعلى بشكل هادئ: الحركة. 

 ساهمت اإلضاءة في إظهار التباين بين لون الخامة والفـراغ الـذي   : اإلضاءة
 .أوجدته الظالل لتأكيد أسطح العمل واالنتقال بين سطح وآخر

 نوع الخط

 حركة الفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل

  )٧٦(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 



 -١٢٧-

 في التعامل معه بشكل مرن ويحقق لهـا   من الحجر الذي تبرع الفنان: الخامة
تعبيرات خطية متنوعة رغم إن الفراغ ال يخترق الشكل وإنما ينفذ بين أسطح 

 .العمل ويحيط به

 تباين قوي نتيجة لقوة التضاد بين الظل والنور بين أسطح العمل: التباين. 

 ـ ساهم في استقبال الضوء وتكوين الظالل التي  ملمس ناعم مصقول: الملمس
 .حددت خطوط العمل

 ـ عبرت الفنانة عن هيئة عضوية بأسلوبها الذي  مضمون تشكيلي: المضمون
  .تستلهمه من األرض وما عليها

  .محمد سامي: الفنان -ج
  .فنان كويتي -
 .م١٩٤٣ولد عام  -

 . يعد من أهم الفنانين في مجال العمل المجسم في العالم العربي -

 .تتخطى واقع مجتمعه المعاش تناولت أعماله موضوعات ذات قيم إنسانية -

 .عبرت أعماله عن هموم اإلنسان وآالمه ومتاعبه والمصاعب التي واجهها -

 .اعتمد في تنفيذ أعماله على استخدام خامة البرونز بتقنية الصب -

لذي يروي قصة إنسان يبحـث  ا" الصندوق"تركزت معظم أعماله حول محور  -
 .ويحطم قيوده وأغالله عن التحرر

غ في معظم األعمال بكونه رباعي األبعاد ناطقاً عن الحركة والزمن امتاز الفرا -
 .متحرراً من شكل محدد



 -١٢٨-

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 العمل  تحليل عناصر تحقق من خالل ) ٧٧(شكل  الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
 : على النحو التالي )٧٨(كما في الشكل 

 

 

 الكتلـة األولـى ذات   العمل مكون من كتلتين ملتصقتين بشكل مندمج ف: الشكل
شكل مسطح مستطيل في منتصفه تظهر الكتلة األخرى لهيئة إنسـانية يقـف   

  .المسطح عائقاً في منتصف جسدها

  )٧٧(شكل
 الضحية: اسم العمل.  
 م١٩٩٦: تاريخ العمل.  
 سم ٥٤×٣٨×٥٣: أبعاد العمل.  
 برونز: الخامة المستخدمة.  
 رباعي األبعاد: نوع الفراغ.  
 المصدر: www.sami-art  

 نقطة ارتكاز العمل

  محور وھمي
 حركةالفراغ

 الخط نوع

  )٧٨(شكل 
  شكل توضيحي لتحليل عناصر العمل



 -١٢٩-

 خطوط ومساحات عضوية الشكل تحصر بينها فراغات : الخطوط والمساحات
  .ساهمت في اتزان الشكل

 اد على وهمي ـ حيث أن الشكل يرتكز على أربع نقاط ارتكاز االستن : االتزان
  .اليد اليسرى والقدم اليسرى والجذب السفلي من الجسد وطرف الحائط األيمن

  ـ فالخروج من حالة الجسد  حركة ديناميكية بين جميع أجزاء العمل: الحركـة
  .الباحث عن التحرر يتطلب وجود حركة قوية تنتشر في كامل الجسم

 ن الشكل في الفراغ لعبت اإلضاءة دوراً بارزاً في الحفاظ على اتزا: اإلضاءة
بحث خففت اإلضاءة الساقطة على اليدين والجذع مـن وزن كتلـة الحـائط    
واإلحساس بثقلها في حين ساهمت الظالل الواقعة على منطقة الجزء السـفلي  

  .من الجسد باإلحساس بثقل الكتلة مما حافظ على إثبات الكتلة وتوازنها
 ح العمـل يصـعب   برونز ـ ساهمت في إيجاد مالمس علـى سـط   : الخامة

  .اإلحساس بها باستخدام خامة أخرى
 فالعمل يتضمن استناد علـى  متنوع باالنتقال بين أسطح العمل تباين: التباين ،

، استناد الحائط فـي  يقابله استناد على الرجل اليسرى اليد في منتصف العمل
  .الجزء األيمن يقابله استناد جذع الجسم في الجزء األيسر

 فنان تحقيق قيم ملمسية متنوعة تدرجت من النـاعم إلـى   استطاع ال: الملمس
الخشن في بعض المناطق وساهمت في إثراء سطح العمل رغم ثبـات لـون   

  .العمل
 ـ من خالل مسمى العمل الذي يعبر عن معانـاة   مضمون تشكيلي: المضمون

اإلنسان المعذب العاجز عن الحركة والوقوف لوجود حاجز يمنعه رغم حركة 
حاول جاهدة أن تدفع بالجسد نحو الخلف واألخرى التي تقاوم سقوط اليد التي ت

الحائط وحركة األرجل التي ترفض االستسالم وتتأهب للوقوف فالفنان أبـدع  
في إيصال ذلك المعنى بتعامله مع خامة راقية تضيف للمشهد البصـري قـيم   

  .جمالية عالية ورفيعة المستوى



 -١٣٠-

 

  :مملكة العربية السعوديةالفراغ في األعمال المجسمة في ال -٣
  :محمد الفارس/ د: الفنان  -أ

  .فنان من مدينة الرياض -
 هـ١٣٨١ولد عام  -

 .تتسم أعماله بعمق الفكرة وقوة الطرح مع بساطة الخط العام للعمل -

اهتم بأن تكون فكرة العمل مثيراً لعقلية المشاهد وظهر ذلك جلياً فـي معظـم    -
 .أعماله

 .ماله المجسمة بطريقة غير مألوفةله أسلوبه الخاص في إخراج أع -

تأثر بالبيئة الصحراوية وظهر ذلك واضحاً من خالل خاماته التي يسـتخدمها   -
 .في تنفيذ أعماله من وحي بيئته

 .نهج عرض العمل مباشرة على األرض في معظم أعماله وإلغاء قاعدة العمل -

 تالمس موضوعاته الكيان اإلنساني بصياغة تعبيرية عضـوية معبـر عنـه    -
 .بحاالت متعددة جعلت ذلك سمة بارزة في أعماله الفنية

 .من الفنانين المهمتين بأن يكون العمل الفني جمالياً ونفعياً بذات الوقت -

 .يغلب على أعماله خاصية التجميع الفراغي مما يحقق للفراغ شكالً متنوعاً -

  
  

  

  )٧٩(شكل 
 عزاء  :اسم العمل  
  خشب ـ معدن: خامة العمل. 
 فراغ سببي:نوع الفراغ. 

  المصدر :www.tshkeel.com 
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 العمل  عناصرتحليل  تحقق من خالل ) ٧٩(شكل  الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
 :على النحو التالي) ٨٠(كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 شكل مركب من جذع شجرة ينتهي بقاعدة معدنية لرأس فأس، العمـل  : الشكل
يتخذ التكوين الهرمي والشكل قابل للتغيير بتغير وضعه كونـه متحـرر مـن    

  .القاعدة وتبعاً لذلك تتغير قيمة التشكيلة ويتأثر الفراغ بها
 اعتمد الفنان على الخط المنحني الذي يرسم الهيئة العامة : المساحاتالخطوط و

للمجسم الذي يجمع بين الطابع التعبيري والعضوي، فالفنان لم يغيـر الشـكل   
الطبيعي لهيئة جذع الشجر وإنما وظفه بطريقة تعبيرية مع أحـداث تهـذيب   

من خط خامة لسطح العمل وتوليف لقطعة المعدن مما حقق معادلة بين االنتقال 
فالفراغ يظهر محصوراً فـي  . العضوي نحو المعدن الحاد والصريحالخشب 

  .الجزء السفلي ومحيطاً بالعمل من جميع الجهات
 اتزان وهمي حيث يرتكز العمل على نقطتي ارتكاز النقطة األولى في : االتزان

الجانب األيمن في حين تأخذ النقطة األخرى جانب متوسط يميل من المنتصف 
  .حو العمقن

 نوع الخط

 حركة الفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل

  )٨٠(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 



 -١٣٢-

 حركة متنوعة ـ صاعدة ـ هابطة: الحركة.  
 خامة الخشب الطبيعية سطح الخامة مليء بألياف تتدرج لونياً بـين  : اإلضاءة

الفاتح والغامق مما يسمح للضوء بتشكيل أماكن الظل وتعزيز أماكن الضـوء  
  .مما يحقق أبعاد ملمسية على سطح العمل

 شب والمعدن حيث لكل مادة خصائصها خامة طبيعية بالتوليف بين الخ: الخامة
وتعبيراتها الخاصة ولكل مادة قوتها فلكل منهما ملمس طبيعي دون تدخل لآللة 
في إحداث تغييرات على السطح مما أكسب العمل قيمة فنية عاليـة انعكسـت   

  .على شكل الفراغ الذي تحقق نتيجة لتكوين العمل
 في الهيئة العامة وتباين خـط   استخدام نوعين من الخامات حقق تباين: التباين

  .العمل بين الشكل العضوي والتعبيري
 مضمون تشكيلي ـ هيئة إنسانية ترتكز بشكل مائل مع اتصـالها   : المضمون

بالجذع اآلخر وكأن الجسد يطلب العون والمساعدة من شخص يملـك القـوة   
  .ورغم وجود القوة في األسفل موضع الفأس الذي يرمز لذلك

  :يق واصلصد: الفنان  -ب
  .مكة المكرمةفنان من مدينة  -
صناعية مسـتهلكة  اتصفت أعماله بالتركيبية المجردة من خالل استخدام خامات  -

 .من الحديد الخردة

 .اعتمد على تقنية اللحام في تنفيذ أعماله المجسمة -

 . تتسم أعماله باحتفاظها باللون الطبيعي للمعدن المتهالك ومتآكل السطح -

 .بثراء ملمسي ولوني مع ثبات نوع الخامة المستخدمة تميزت معظم أعماله -

 . تناول موضوعات إنسانية بشكل تعبيري مجرد في أعماله -

تميز الفراغ في أعماله بخاصية التجميع الفراغي نتيجة لتكوين أعماله من لحام  -
 .أكثر من كتلة في هيئات متنوعة



 -١٣٣-

 

 

ة إلـى األشـياء فـي    يرى الفنان في اهتمامه بالبقايا المهملة والمخلفات عـود  -
 .صورتها األولى

  
  
  
  
  
  
  
  

 العمـل  تحليل عناصر تحقق من خالل) ٨١(شكل  الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
 :على النحو التالي) ٨٢(كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٨١ (شكل 
 فانوس  :اسم العمل 
  حديد خردة: خامة العمل. 

 فراغ رباعي األبعاد:نوع الفراغ. 
  المصدر:www.tshkeel.com 
 

 نوع الخط

 حركة الفراغ

  محور وھمي

 نقطة ارتكاز العمل



 -١٣٤-

 شكل إنساني في تكوين هرمي مكون من بقايا فانوس متهالـك سـطحه   : الشكل
، واليدين تتكأ جذع وأسياخ معدنية في األرجلة التتخلله فراغات نافذة في منطق

  . على قطعة معدنية مستقيمة متهالكة
 استخدم الخطوط المستقيمة والمنحنية والمائلة واسـتخدم  : الخطوط والمساحات

  .مسطحات مقعرة ومحدبة من المعدن المتهالك
 اتزان وهمي ـ حيث يرتكز العمل على ثالث نقاط ارتكـاز والـدور    : االتزان

  .ز لنقطة المنتصف التي يستند عليها العملاألبر
 الحركة تسير في أربع اتجاهات: الحركة.  
 بقايا خردة من المعادن ـ فهيكل الفانوس المتآكل الذي يتخلله الضوء  : اإلضاءة

يؤكد على الفراغات النافذة داخل العمل في حين تؤكـد الظـالل فـي ثنيـات     
  .الخطوط على هيئة العمل وتحددها بشكل واضح

 ساهمت في حصول الفنان على تكوين غير مألوف وتنـوع مفـردات   : الخامة
الخامة بين فانوس وأسياخ متهالكة أكسب العمل تنوع في شكل الخامة وملمسها 

  .وأثر ذلك على شكل الفراغ الذي يرتبط ارتباط وثيق بخامة التنفيذ
 حركـة  يظهر بشكل واضح بين لون الخامة المتأكسدة بفعل الهـواء و : التباين

  .تحرك بشكل متنوع بين أجزاء العملخطوط العمل مما جعل الفراغ ي
 مضمون تشكيلي ـ هيئة إنسانية مفتتة النهايات يتخللها تآكل الخامة  : المضمون

  .الطبيعي وتعيش حالة من االنهزام والضعف
  :يسعلي الطخ: الفنان -ج

  .من مدينة الدوادمي فنان سعودي -
 .هـ١٣٧٦ولد عام  -

بالنحـات الراحـل عبـداهللا     واتـأثر الـذين   اني مدينة الـدوادمي أحد أبرز فن -
 .العبداللطيف



 -١٣٥-

 

 كنحت، استخدم بعض األحجار النادرةو تميز بمجال النحت على أحجار متنوعة -
 .حجار كريمةاأل

تنوعات موضوعاته بين الحروفية والزخارف الشعبية والعالقـات اإلنسـانية    -
 .بأسلوب تجريدي كالترابط واألخوة والتعاون والتي تناولها

 .تميز أعماله بالليونة وانسيابية الخطوط -

 .اعتمد على تقنية النحت المباشر في الكتلة -

 .قدم عدد من الدورات للمبتدئين بالنحت في المملكة العربية السعودية -

 .الفراغ في أعماله يظهر بشكل عضوي -

 

 

    
  
  
  
  

  )٨٣(شكل 
 خلجات : اسم العمل  
 م٢٠٠٦: تاريخ العمل 
 سم٢٨×١٣×٢٣: أبعاد العمل 
  رخام أبيض محاط بطبقة طينية: الخامة المستخدمة. 

 عضوي مغلق: نوع الفراغ .. 

  المصدر  :www.altokhaisart.com.  
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 العمـل   تحليل عناصر تحقق من خالل) ٨٣(شكل  الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
 : على النحو التالي) ٨٤(كما في الشكل 

  
 

  
  
  
  

  
  
  
  

 

 شكل عضوي بسيط يحتضن من طبقة طينية تحتضن بـداخلها كتلـة   : الشكل
  .لشكل انسيابي يشبه قطرة المطروقةالرخام في ا

 العمل يتضمن خطوط منحنية متتابعة بسماكات متعـددة   :الخطوط والمساحات
  . شكل فراغاً بين مساحة وأخرىصرينها مساحات تحت
 ـ غير متماثل محوري: االتزان.  
 ر في مسارات نصف دائرية باتجاه اليساريسشعاعية ت: الحركة.  
 الخطوط المتتابعة بين سطح غائر وبارز تحصر بينها الظل والنـور   :اإلضاءة

في شكل متتابع مما يجعل الضوء بارزاً على سطح العمل ويؤكد على الفـراغ  
  .ير بتأكيده على الظاللبشكل كب

 خامة الرخام الطبيعية تمتاز بصالبتها وقوتها واستطاع الفنان أن يظهر : الخامة
بها مرونة في انسيابية خطوط الشكل مع االحتفـاظ فـي السـطح الخـارجي     

نقطة ارتكاز 
 محور وھمي
 حركةالفراغ
 نوع الخط

  )٨٤(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 



 -١٣٧-

برواسي طينية ساهمت في تحقيق نوع من التباين بين لون الرخـام األبـيض   
  .ولون الطين

 ن الخامة الرخام األبيض ولون الطين والظالل المحصورة عالي بين لو :التباين
  .بين أسطح العمل التي أكدت شكل الفراغ

 لخلجـات  ن العمل الذي يرمز ـ فيظهر من عنوا مضمون الشكل :المضمون
  .الذات والمشاعر والبوح عن كينونة النفس

  

  .سعود الدريبي :الفنان - د
  .لنحت السعوديالتي تعد عاصمة فن ا فنان من مدينة الدوادمي -
  .م١٩٥٦ولد عام  -
بدأ في تعامله مع المجسمات بخامة الخشب وانتقل من بعدها لعدة خامات كان  -

  .أبرزها خامة األحجار
تنوعت موضوعات أعماله المجسمة بين التراث الشعبي والزخرفة اإلسالمية  -

  .واإلستلهام من الطبيعة
 .ة مختزلة بسيطة الهيئةالية بصورتميز أسلوبه بالميل نحو التعبيرية والسري -

اتسمت مجسماته في الفترة األخيرة من تناول الحالة اإلنسانية والولوج الى  -
 .منوعة  بين الحزن واأللم والتأملمشاعر 

 .حرص على تأكيد عالقة الفراغ بالكتلة وبرزت هذه العالقة في عدة مجسمات -

ل بـالفراغ  يظهر الفراغ في معظم أعماله بشكل عضوي ينفذ إلى العمل ويتص -
  .المحيط



 -١٣٨-

 

  

)٨٥(  
  .م٢٠٠٩:تاريخ العمل
  .رخام: خامة العمل
  فراغ عضوي مغلق: نوع الفراغ

 www.tshkeel.com: رالمصد
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تحليل عناصـر   تحقق من خالل ) ٨٥(شكل  الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل

 : على النحو التالي) ٨٦(كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 هيئة عضوية الشكل مكونة من كتلة واحدة لهيئة إنسانية: الشكل.  
 عمل ويتخللها خطوط أفقيـة  خطوط منحنية تحدد هيئة ال: الخطوط والمساحات

بشكل تتابعي في الزاوية اليمنى من العمل تحتضن الفراغ بداخلها، فالفراغ ينفذ 
  .بين أسطح العمل ويحيط به

 ـ غير متماثل ـ فالعمل يرتكز على نقطة ارتكاز واحدة في    محوري: االتزان
أسفل قاعدة العمل يستند عليها العمل وعـدم تماثـل جـانبي العمـل بتنـوع      

  .مسطحات منحنية بين غائر وبارزل

  )٨٦(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي
 حركةالفراغ

 نوع الخط
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 ـ تسير من أسفل القاعدة نحو األعلى وتتنوع  حركة تصاعدية متنوعة: الحركة
  .على جانبي محور العمل

 غساهمت اإلضاءة في تأكيد شكل األسطح التـي تحتضـن الفـرا    :اإلضاءة ،
  .ن األسطح الغائرة يتكون بها الظلفاألسطح البارزة تستقبل الضوء في حي

 خامة الحجر ـ خامة يصعب التعامل معها إال أن الفنان تعامل معهـا   : الخامة
بخط مرن لين حيث ظهر الفراغ المحيط بالعمل بشكل يتخلل األسطح للتأكيـد  

  .لون الخامة رغم أنها من لون واحدعلى ظل 
 تباين متنوع بين الخط المنحني والخط المسـتقيم ـ السـطح الغـائر      :التباين

  .ة بين زوايا العمل الغير متماثلةالعمل المنوع والبارز ساهمت هيئة
 ـ لهيئة إنسانية أثقلها حمل على عاتقها غير قادرة  مضمون تشكيلي :المضمون

على الوقوف، فالفنان يعبر عن تعبيرات شعورية يمر بها اإلنسـان بأسـلوب   
  .تعبيري مختزل

  :نتائج الدراسة التحليلية
 ج المختارة ألعمال مجسـمة حديثـة   من خالل استعراض الباحثة لبعض النماذ

 . عنصر الفراغلنانين في تناولهم ومعاصرة اتضح للباحثة مدى تنوع رؤية الف
 ية تنوعت االتجاهات واألساليب الفنية التي تناولت الفراغ وارتبطت بالرؤية الفن

 .الخاصة لكل فنان
 لفـراغ  تميزت معظم األعمال الفنية بإمكانات تشكيلية ال محدودة لشكل ونوع ا

باعتمادها على استحداث صياغات تعتمد على العالقة المتبادلـة بـين الشـكل    
 .خامة وتقاطعات الخطوط فيما بينهاوالمساحة والحجم وال

  حقق معظم الفنانين تنوعاً حركياً في أعمالهم المجسمة يرتقي بالرؤية البصرية
 . وعةنللمتلقي في مشاهدته لتكوينات مت

  مجال خصب يستطيع الفنان بفكره وثقافته ومهارته أن إن مجال العمل المجسم
 .ستغل أي خامة ليبتكر عمالً فنياًي



 -١٤١-

   ان اتجاه الفنان لتناول الفراغ بأنواعه في أعماله المجسمة إنما هو تعبير عـن
رفضه لألساليب التقليدية وتعبير عن مدى تأثره بالنظريات العلمية ومـاانبثق  

ير في تقديم أعمـال فنيـة   هدف إلى التغيعن ذلك من نظم وأشكال وتراكيب ت
 .مبتكرة

    ان استخدام الخامات الحديثة في العمل المجسم يعد كسر للمـألوف والمعتـاد
الستخاد الخامات التقليدية في العمل المجسم مما ينتج عنه صياغات تشـكيلية  

 .صر والتقدم العلمي والتكنولوجيمسايرة لروح الع

  
  

  



 -١٤٢-

  

  

  مناقشة تجربة الباحثة: ثانیًا

  



 -١٤٣-

 

 

 
 ١أ ـ(مجموعة( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٨٧(شكل
 لقطات لزوایا التجربة    

 )بـ   ٨٧(  )ـ أ   ٨٧( 

 )دـ   ٨٧(  )جـ   ٨٧( 

 )وـ   ٨٧(  )ھــ   ٨٧( 

 مراحل التجربة العملیة
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 انهزام :عنوان العمل      
 سم٢٣×١٣×١٧: أبعاد العمل.  
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل 

تحقق من خالل تحليل عناصر العمل كمـا  ) ٨٧( الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل 
  :على النحو التالي) ٨٨(في الشكل 

  
 يئة مغلقة يختزن الشكل فراغ نافذشكل عضوي في ه: الشكل.  

 استخدام الخط المنحني في تحديد الشكل الخارجي للكتلة : والمساحات طوطالخ
مساحات منحنيـة تحصـر بينهـا    وفي تحديد الفراغ الداخلي للكتلة وحصره ل

  .الفراغ
 اتزان محوري غير متماثل حيث ركزت الباحثة على توازن كتلتـي  : االتزان

  .ل والفراغات المحيطة بهحيث الشك العمل من

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركة الفراغ

 نوع الخط

  )٨٨(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
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 حركة منغلقة تدور حول نفسها بشكل هادئ: الحركة.  
 أكدت الظالل المسطحات المقعرة داخل كتلة العمل من جميع الجهات : اإلضاءة

إبراز المسطحات المحدبة وحققت اتزان بين الكتلة والفراغ النافذ وساهمت في 
  .من سطح العمل

 تباين واضح بين أسطح العمل التي تنوعت في درجات الظل والنـور   :التباين
  .مما ساهم في إبراز وتحديد هيئة العمل والفراغ بشكل أكبر

 ـ هيئة آدمية منغلقة على نفسها تحاول أن تبنـي   مضمون تشكيلي :المضمون
  .بإطاللتها عبر النافذة التي تخترق العمل نافذة للتواصل مع العالم الخارجي
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  )٢ـ أ(مجموعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  ) ٨٩(شكل
 لقطات لزوایا التجربة   

 

 ) ـ ب  ٨٩(  )ـ أ   ٨٩( 

 ) ـ د  ٨٩(  ) جـ   ٨٩( 

 ) ـ و  ٨٩(  ) ھـ ـ  ٨٩( 

 مراحل التجربة العملیة 
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 خضوع :ان العملعنو. 

 سم٢٤×١٥×٢١:أبعاد العمل.     

 ١٠٧-١٠٦ص  :خطوات تنفيذ العمل 

تحقق من خالل تحليل عناصر العمل كما في ) ٨٩(لفراغ كقيمة تشكيلية في العمل ا
  :لتاليعلى النحو ا) ٩٠(الشكل 

  
 
  
  
  
  
 

 

 

 
  

 وية الشكل يخترقها فراغان نافذانهيئة آدمية عض: الشكل.  

 خطوط منحنية لتحديد مسارات واتجاهات حركة أسطح : والمساحات طوطالخ
العمل وللربط بينها وبين الفراغ حيث ساهمت الخطوط المنحنية فـي تحديـد   

  .د هيئة الشكلشكل الفراغات الداخلية وإظهار قوة الفراغ المحيط في تحدي
 اتزان محوري غير متماثل: االتزان.  
 ـ ذات إيقاع متناوب ومترد يتموج ويتعـرج بشـكل    حركة متضادة: الحركة

  .إيقاعي

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركة الفراغ

 نوع الخط

  )٩٠(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل
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 لإلضاءة دور هام وفعال في الحفاظ على اتزان كتلة العمل حيث نجد: اإلضاءة 
  .أن الظالل داخل الكتلة واإلضاءة على سطح العمل المتعدد االنحناءات

 ساعدت خامة العمل على إظهار التباين بين أجزاء العمل بما يتضمنه  :التباين
من إيقاع لوني أكد على أماكن سقوط الظل خالية من التفاصيل والنور وتحديد 

  .جزء السفليشكل الفراغ بين فراغ يخترق الجزء العلوي وأخر في ال
 مضمون تشكيلي ـ لهيئة آدمية تحمل على عاتقهـا الكثيـر مـن      :المضمون

  .اآلالم
  



 -١٤٩-

 

 

  )٣ـ أ(مجموعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 ) ب -٩١(  ) أ -٩١( 

 ) د -٩١(  ) ج -٩١( 

 )و -٩١(  ) ھـ -٩١( 
  ) ٩١(شكل

 لقطات لزوایا التجربة    

  مراحل التجربة العملیة  
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 األمل طائر :عنوان العمل. 

  سم١٩×١١×١٧: أبعاد العمل  
 ١٠٧-١٠٦ص  :خطوات تنفيذ العمل 

 تحليل عناصر العمل كما  تحقق من خالل) ٩١(عمل الفراغ كقيمة تشكيلية في ال
  :على النحو التالي) ٩٢(في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 فذ إليه الفراغ فـي  هيئة عضوية لشكل طائر بأسلوب تعبيري مبسط ين: الشكل

  .منتصف الكتلة

 خطوط منحنية ومسطحات عريضة محدبـة ومقعـرة   : والمسـاحات  طوطالخ
ـ  بعض إضـافة  تحصر بينها فراغات نتيجة لتداخل المسطحات مع بعضها ال

الختراق الكتلة لفراغ نافذ يمثل محور دوران للخطوط والمسـطحات علـى   
  .جانبيه

 اتزان محوري غير متمايل ـ حيث يرتكز العمل على نقطة ارتكـاز   : االتزان
  .واحدة نتيجة لتوازن الكتل والفراغات على جانبي العمل

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركةالفراغ

 نوع الخط

  )٩٢(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل
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 حركة ديناميكية تتوزع حول الفراغ النافذ: الحركة.  
 أبرزت اإلضاءة الفراغات داخل التكوين فبالتالي حافظت على اتزان : اإلضاءة

  .الشكل نتيجة التزان الكتل مع الفراغات
 العمل يظهر بصور مختلفة من عدة زوايا ، فساعدت تلـك الـرؤى    :التباين

للعمل على ظهور الفراغ بأشكال متعددة نظراً لتعدد أسطح العمل وامتدادها في 
ده الظل والنـور  مما يجعلها تتأثر بلون الخامة وبما يؤكمسارات أفقية ودائرية 

، كلها عوامل ساهمت في إحداث التناغم واالنسـجام ممـا   لخطوط هيئة العمل
  .يحقق معادلة التباين

 مضمون تشكيلي ـ األمل في صورة طائر يحلق بجناحيـه نحـو     :المضمون
  .فضاءات مختلفة
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٢- 
  )١-ب( مجموعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) ـ ب ٩٣(  ) ـ أ  ٩٣( 

 ) ـ د ٩٣(  ) ـ ج ٩٣( 

  ) ٩٣(شكل ) ـ و ٩٣(  ) ـ ھـ ٩٣( 
  لقطات لزوایا التجربة 

  مراحل التجربة العملیة  
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  احتواء :عنوان العمل .     

 سم٢٤×٨×١٣: أبعاد العمل  
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل 

 تحقق من خالل تحليل عناصر العمل كما ) ٩٣(لفراغ كقيمة تشكيلية في العمل ا
  :على النحو التالي) ٩٤(في الشكل 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 واحدة تنتهي بطرفين يحصـران بينهمـا فراغـاً    هيئة مكونة من كتلة : الشكل
  .د الفراغيويظهر بين الطرفين حالة من الش

 عضوي يحدد شكل الكتلة في هيئة خط يصحر بينه خط : والمساحات طوطالخ
  .فراغ نافذ يتصل مع الفراغ المحيط

 ـ فالعمل يرتكز على نقطة تفصل بـين   اتزان محوري غير متماثل: االتزان
  .جزأي العمل

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 شد فراغي

 نوع الخط

  )٩٤(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
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 حركة مركزية تنطلق من نقطة ارتكاز العمل لتـدور بـين أجـزاء    : ركةالح
  .العمل

 فالضوء في أن تكون اإلضاءة جزء من العملالفراغ المحيط ساهم : اإلضاءة ،
يسقط على السطح المحدب بالداخل في حين يتجمع الظل في األجزاء المقعرة 

  .يئة العملمن العمل مما يجعل اإلضاءة لها دور كبير في إبراز شكل وه
 سطح العمل غني تنبوع ملمسي ولوني يتدرج بين عدة ألوان ساهم في  :التباين

كسر جمود سطح العمل وإثراءه بضربات لونية متباينة في الشـكل والحجـم   
  .واللون

 البشـر مـن ركائزهـا    مضمون تشكيلي ـ العالقة اإلنسانية بين   :المضمون
هما بالرعاية واالهتمـام وبالمقابـل   ، فاألم واألب يحتويان أبنائالمحبة والحنان

  .يحتوون آبائهم وأمهاتهم بالبر والعطف والمعاملة الحسنةاألبناء 
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  )٢ـب (مجموعة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 ) ـ و ٩٥(  ) ـ ھـ ٩٥( 
  )٩٥(شكل 

 قطات لزوایا التجربة  ل  

 ) ـ ب  ٩٥(  ) ـ أ  ٩٥( 

 ) ـ د ٩٥(  ) ـ ج ٩٥( 

  مراحل التجربة العملیة  
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  انكسار :عنوان العمل       

 سم٢١×١٢×١٨ : أبعاد العمل   
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل 

  تحليل عناصر العمل كما  تحقق من خالل) ٩٥(الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
  :على النحو التالي) ٩٦(في الشكل 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ونة من كتلة واحدة متعددة األسطحهيئة إنسانية عضوية الشكل مك: الشكل .  

 خط منحني متعدد األسطح يسير في مسارات تصـاعدية  : والمساحات طوطالخ
 .لةتحصر بينها مساحات غائرة تحتضن فراغاً مقعراً نحو داخل الكت

 فاالستطالة في نهاية العمل في جهة اليمين يقابلها تكرار  - اتزان وهمي: االتزان
  .تصاعدي لعدة أسطح في الجانب األيسر

  
  

  

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركةالفراغ

 نوع الخط

  )٩٦(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
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 تصاعديةحركة : الحركة.  
 من العمل في حين يظهر إضاءة متنوعة ترتكز على األسطح البارزة : اإلضاءة

الظل داخل األسطح الغائرة وهو ما يؤكد على الفراغ الذي تحقق بتأكيد الظل 
  .والنور

 العمل مكون من كتلة واحدة وخامة ذات لون موحـد إال أن التبـاين    :التباين
تحقق من خالل تعدد سطح الكتلة الخارجي وتنوعه من أسطح متقاربة مثاليـة  

ادها بالخط المنحنى الذي شكل ترابطاً بين رأس العمـل  إلى نهاية الكتلة وامتد
  .ونهايته

 مضمون تشكيلي ـ فطبيعة العالقة اإلنسانية يشـوبها نـوع مـن      :المضمون
االنكسارات في مواجهة ظروف الحياة إال أن التفاؤل هو بوابـة يسـعى لهـا    

  .اإلنسان بامتداد األمل في داخله
  
  
  
  
  
  
  
  



 -١٥٨-

 

 

  )٣-ب(مجموعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 
  
  

 ) ـ ب  ٩٧(  ) ـ أ  ٩٧( 

 ) ـ د ٩٧(  ) ـ ج  ٩٧( 

  )٩٧(شكل  ) ـ و ٩٧(  ) ـ ھـ ٩٧( 
  لقطات لزوایا التجربة 

  مراحل التجربة العملیة  



 -١٥٩-

 

  لسمو ا :عنوان العمل       

 سم١٩×٨×١٦ :نوع الفراغ  
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل 

  تحقق من خالل تحليل عناصر العمل كما ) ٩٧(الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
  :على النحو التالي) ٩٨(في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ة أجنحة مقعـرة  شكل عضوي ـ تتفرع منه ثالث مساحات على هيئ :  الشكل

  . السطح من جهة ومحدبة من الجهة األخرى 

 خطوط منحنية ـ تحتضن كتلـة متنوعـة االسـطح     :  والمساحات طوطالخ
  .تحتضن فراعاً عضوياً يحقق شد فراغي بين أجزاء األجنحة البارزة

 اتزان محوري غير متماثل ـ فالعمل يرتكز علـى نقطـة ارتكـاز     : االتزان
  .واحدة

 حركة مركزية ـ فنقطة المنتصف تشـكل محـور دوران األجنحـة     : الحركة
  .حولها دون توقف

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركةالفراغ

 نوع الخط

  )٩٨(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل
 



 -١٦٠-

 ساهمت اإلضاءة في تأكيد األسطح المحدبة والظل داخل األسـطح  : اإلضاءة
  .المقعرة

 الخامة والشكل والفراغ التباين تحقق من خالل العالقة المتكاملة بين :التباين.  
 فالسمو صفة من صفات األنفـس البشـرية،   مضمون تشكيلي ـ   :المضمون

فاإلنسان كرمه اهللا بالفعل باحثاً ومتأمالً في ملكوت اهللا ـ عز وجل ـ بتحليقه   
  . في فضاءات الفكر والسمو بالذات نحو ما يرتقي بها

  



 -١٦١-

 

 

  )٤-ب(مجموعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )و ـ  ٩٩(  ) ھـ ـ ٩٩( 
  )٩٥(شكل 

  لقطات لزوایا التجربة 

 ) ب ـ  ٩٩(  ) أ ـ  ٩٩( 

 )د ـ  ٩٩(  ) ج ـ  ٩٩( 

  مراحل التجربة العملیة  



 -١٦٢-

 ملاأل :عنوان العمل.     

 سم ٣٤×٢٠×٢٨: أبعاد العمل  
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل  
  حليل عناصر العمل كما تحقق من خالل ت )٩٩(الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل

 :على النحو التالي) ١٠٠(في الشكل 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 هيئة آدمية ذات نسق عضوي تعبيري يظهر الفراغ فـي موضـعين   : الشكل
  .العمل ى الفراغ المحصور بين أسطحالرأس والجذع إضافة إل

 إلظهار الهيئة اآلدمية بصورة  ومستقيمة خطوط منحنية: والمساحات طوطالخ
تعبيرية حيث ساهمت تلك الخطوط في تحديد الهيئة العامـة للشـكل وتحديـد    
أماكن الفراغ التي ظهرت بين ثنيات األسطح واختراقها الفراغ فـي منطقـة   

  .الرأس والجذع

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركةالفراغ

 نوع الخط

  )١٠٠(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 



 -١٦٣-

 زان محوري ـ متماثل ـ فالعمل يرتكز على نقطة ارتكاز واحـدة    ات: االتزان
والفراغ النافذ في منطقة الجذع يرتكز على منطقة الوسط مما يحقـق اتـزان   

  .بين أجزاء الكتلة المكونة للعملوتناسب 
 ـ نتيجة للفراغ النافذ في العمل وانحناء الساق وكأنها  حركة ديناميكية: الحركة

  .اد للدورانفي حالة تأهب واستعد
 لعبت اإلضاءة دور مهم في اتزان الكتل مع الفراغـات المحيطـة   : اإلضاءة

  .والداخلة في التكوين
 تباين بين الجزء العلوي يقابله تكامل واتزان مع الجزء السفلي فالفراغ  :التباين

ينفذ في الجزء العلوي في حين يقابله أسطح تحصر بينها فراغ وكان لتبـاين  
  .ر كبير في إحداث إيقاع وانسجام انعكس على قيم العملالظل واللون دو

  ـ فاإلنسان في حالة تصالح مع ذاته ويعيش في  مضمون تشكيلي :المضـمون
حالة من الهدوء والسكينة فشكل اليدين ذاب في حالة إحاطة الجذع بشكل عام 
بالجسد وانعكس تلك الطمأنينة على حيوية الجسد ورغبته بالتحرك نحو خطوة 

  .ةجديد



 -١٦٤-

 

 

٣- 
  )١-ج (مجموعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٠١(شكل  ) ـ و  ١٠١(  ) ـ ھـ  ١٠١( 
  لقطات لزوایا التجربة 

 ) ـ ب  ١٠١(  ) ـ أ  ١٠١( 

 ) ـ د  ١٠١(  ) ـ ج  ١٠١( 

  مراحل التجربة العملیة  



 -١٦٥-

  

 حيرة :عنوان العمل.       

  سم١٨× ٥×  ٨: أبعاد العمل  
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل 

  تحقق من خالل تحليل عناصر العمـل  ) ١٠١(الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
  :على النحو التالي) ١٠٢(كما في الشكل 

  

 شكل مكون من كتلتين في وضع تراكبي فالكتلة السـفلية ذات نسـق   : الشكل
  .آدمي تعلوها كتلة بيضاوية الشكلعضوي لهيئة جذع 

 خط عضوي منحني يحدد الهيئة العامة للشكل وللفـراغ  : والمساحات طوطالخ
  .المحيط به

 فالعمل يرتكز على نقطة ارتكاو واحدة تستند عليهـا  –اتزان وهمي : االتزان 
  .الكتلتين

 حركة مركبة نظراً لخاصية التراكب بين الكتلتين: الحركة.  

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركةالفراغ

 نوع الخط

  )١٠٢(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 



 -١٦٦-

 حددت اإلضاءة الساقطة على سطح العمل مسارات األسطح التـي  : اإلضاءة
+ وكونت فراغاً ينحصر بين حركـة  . ضن الظل في جانبي الكتلة السفليةتحت

  .تموج الخط الخارجي
 أن تراكـب الكتلتـين بهـذا    رغم بساطة تكوين الشكل الخارجي إال  :التباين

الوضع حقق إيقاعاً متنوعاً بين أجزاء العمل التي تظهر في حالة حركة رغـم  
ثباتها وتوازنها مما أوجد تباين بين اللون والشكل وينعكس أثره علـى شـكل   

  .الفراغ
 فالهيئة اآلدمية تحمل فوق رأسها حمـالً مـن   مضمون تشكيلي ـ   :المضمون

وازن مع طبيعة المجتمع والفضاء المحـيط حتـى ال   األفكار التي تحتاج أن تت
  .تعيش في حالة من عدم االتزان والتذبذب في الفكر

  



 -١٦٧-

 

 

  )٢-ج (مجموعة 

  

  

  )١٠٣(شكل  )ـ و ١٠٣(  )ـ ھـ ١٠٣( 
 لقطات لزوایا التجربة    

 )ـ ب ١٠٣(  )ـ أ  ١٠٣( 

 )ـ د ١٠٣(  )ـ ج ١٠٣( 

  مراحل التجربة العملیة  



 -١٦٨-

  انطالق :عنوان العمل     
 ٢١×١٨×٩:أبعاد العمل   
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل 

حليل عناصر العمل كمـا  تحقق من خالل ت) ١٠٣(الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل 
  :على النحو التالي) ١٠٤(في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عمل مكون من كتلين ذات نسق عضوي تحصر بينها فراغاً يتصـل  :  الشكل
  .بالفراغ المحيط

 خطوط منحنية تحدد الهيئـة العامـة للعمـل فتكـرار     :  والمساحات طوطالخ
استنساخ العمل إلى كتلتين يحقق شكل مختلف للفراغ من داخل خاصية تماس 

  .كان التي أظهرت الفراغ بشكل متداخل من عدة زوايااألر
 ارتكاز مما يحـافظ   نقطتي  حيث يرتكز العمل علىاتزان وهمي ـ  : االتزان

  .على اتزان تكوين العمل بتوافق وتوزيع الكتل مع الفراغ المحيط بها
 حركة ديناميكية قوية تظهر من زوايا مختلفة من العمل: الحركة.  

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركةالفراغ

 نوع الخط

  )١٠٤(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 



 -١٦٩-

 اءة في إبراز كتلة العمل للحفاظ على تـوازن العمـل   ساهمت اإلض: اإلضاءة
وترابطها مع بعضها البعض وحيث بينت أماكن الظالل التي ظهرت بوضوح 
من خالل تماس اركان كتلتي العمل مما ساهم في إبراز أسطح العمـل التـي   

  .تحصر الفراغ
 العمل مكون من تماس كتلتين نتيجة لتكرار نسخة الشكل ممـا جعـل    :التباين

لعمل يظهر بتباين مغاير انعكس أثره من خالل العالقة المتبادلة بين أجـزاء  ا
العمل التي تتضمن اللون والشكل والظل والنور والخط وانعكست تلـك القـيم   

  .على شكل الفراغ 
 تطلعات االنسان وطموحاته تنطلق فـي عـدة    –مضمون تشكيلي  :المضمون

  .توجهات وان كانت تنبع من ذات المصدر
  



 -١٧٠-

 

 

  )٣-ج (مجموعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  )١٠٥(شكل  ) ـ و ١٠٥(  ) ـ ھـ  ١٠٥( 
  لقطات لزوایا التجربة 

 ) ـ ب  ١٠٥(  ) ـ أ  ١٠٥( 

 ) ـ د  ١٠٥(  ) ـ ج  ١٠٥( 

  مراحل التجربة العملیة  



 -١٧١-

  تجلَي:عنوان العمل.       

  سم١٩× ١٢× ١٥: أبعاد العمل  
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل 

  تحقق من خالل تحليل عناصر العمـل  ) ١٠٥(الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
  :على النحو التالي) ١٠٦(كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 تين إحداهما في وضع أفقي وتعلوها كتلة في هيئة مكونة من تراكب كتل: الشكل
  . وضع عمودي بينهما شد فراغي

 خطوط مستقيمة ومنحنية في تحديد هيئة كتلـة العمـل   : والمساحات طوطالخ
وتضمنت أجزاء العمل . ساهم في إبراز الفراغ الداخل نحو العمل والمحيط به

  .نتوءات بارزة على سطح العمل احتضنت بداخلها فراغاً
 نقتطين في نهاية كل كتلةاتزان وهمي ـ الشكل مرتكز على : اناالتز.  
 تنازلي، مستمرة ومتقطعةحركة متوترة ذات إيقاع تصاعدي: الحركة ،.  

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركةالفراغ

 نوع الخط

  )١٠٦(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 



 -١٧٢-

 لعبت اإلضاءة والظالل دور في إبراز التباين والحفاظ على اتـزان  : اإلضاءة
الشكل حيث أكدت على األسطح بظالل أظهرت الفراغات المحصـورة بـين   

  .السطحنتوءات 
 العمل مكون من تراكب كتلتين يتضمن سطهما تدرج لوني ساهم فـي   :التباين

  .تأكيد الظل والنور وهيئة العمل مما انعكس على شكل الفراغ
 مضمون تشكيلي ـ حيث أن الهيئة اآلدمية تم التعبير عنها بتراكب   :المضمون

  .الكتلتين في حالة من التجلي والتامل



 -١٧٣-

 

 

  )٤-ج (مجموعة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٠٧(شكل 

 لقطات لزوایا التجربة    

 ) ـ ب ١٠٧(  ) ـ أ ١٠٧( 

 )ـ د ١٠٧(  ) ـ ج ١٠٧( 

 )ـ و ١٠٧(  )ـ ھـ  ١٠٧( 

  مراحل التجربة العملیة  



 -١٧٤-

 مسارات :عنوان العمل. 
 سم١٨×٩×٢١: أبعاد العمل.  
 سم١٨×٩×٢١: أبعاد العمل.  
 ١٠٧-١٠٦ص :خطوات تنفيذ العمل 

  تحقق من خالل تحليل عناصر العمـل  ) ١٠٧(الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل
  :على النحو التالي) ١٠٨(كما في الشكل 

  

 ثالث كتل باتجاه تصاعدي لكل منها اتجـاه ال  هيئة مركبة من تراكب : الشكل
  . يلتقي مع اآلخر تحصر بينها الفراغ وتتصل مع الفراغ المحيط بها

 خطوط ومستقيمة ومنحنية فالكتل تقترب من التشـكيل  : والمسـاحات  طوطالخ
  .الخطي في الفراغ عبر تراكبها بهذا الشكل

 ارات مختلفة تحقـق  تراكب الكتل فوق بعضها مع مس - اتزان وهمي: االتزان
  .االتزان فيما بين الكتل وبين الفراغ المحيط بها

 حركة متضادة ـ ذات عدة اتجاهات في الفراغ: الحركة.  

 نقطة ارتكاز العمل

 محور وھمي

 حركةالفراغ

 نوع الخط

  )١٠٨(شكل 
شكل توضيحي 
لتحليل عناصر 

  العمل 
 



 -١٧٥-

 ساعدت اإلضاءة على توازن الكتل وأكدت على مناطق الظل التـي  : اإلضاءة
لها الدور األكبر بإبراز الفراغ المحصور بين الكتل في حين أكدت األسـطح  

  .ى اختالف مسارات الكتلالمضيئة عل
 ظهر التباين من خالل اختالف شكل الكتـل رغـم تقـارب الحجـم      :التباين

فاختالف نهاية كل كتلة أحد على اختالف شكل الفراغ وبالتـالي علـى قـيم    
  .اإلضاءة والحركة التي حققت تنوعاَ شكلياً أثرى العمل الفني

 ي حياته الذي يعبر اص فمضمون تشكيلي ـ اإلنسان له مساره الخ  :المضمون
، وذلك ال يعني تخليه عن جذوره التي ينتمي إليها ولكن ينطلـق  عن شخصيته

ن فضاءه الخاصبشكل متوازن يتأثر بمن حوله ويكو .  
     ومن خالل العرض السابق للتجارب العملية التي نفذتها الباحثـة وقـدمت لهـا

ـ   ر الفـراغ  العرض بالوصف والتحليل مبينة ماتضمنته من قيم متنوعـة لعنص
واكتسبت الباحثة رؤية فنية ومهارة في  ،تباطها ببقية عناصر العمل المجسموار

سباكة الرمل ودراسة الفراغ في تكوين العمل المجسم مما شكل لها نافذة إبداعية 
استقت منها ثقافة فنية  ترى الباحثة بأنها النواة األولى في استكمال دراستها في 

 .مجال العمل المجسم
  : الدراسة التطبيقية نتائج
    نفذت الباحثة عدد من المجسمات واختارت مارأت أنها نجحت من خاللـه فـي

  .تحقيق هدف التجربة بالوصف والتحليل
  مجسـمة    تشكيلية اتعن إمكانات الفراغ البتكار صياغ تجارب األعمالأسفرت

 من خالل تقسيم الباحثة تجربتها العملية لثالث مجموعات لكـل منهـا معالجـة   
 .منفردة لعنصر الفراغ

   ترى الباحثة أن مجموعة األعمال ذات التجميع الفراغي هي أكثر المجموعـات
الثالث تحقيقاً لهدف البحث لكونها تناولت الفراغ من خالل تجميع الكتل وتحديد 

الكتل في حين المجموعات  تركيب باختالف للتغيير الفراغ وقابلية معاً آن في الفراغ
 .ل الفراغ وهيئته من خالل الخطوة األولى في رسم النموذجاألخرى تحدد شك

   اكتسبت الباحثة خبرة فنية من خالل تجربتها التطبيقية حيث أضافت لها رؤيـة
 .مغايرة للفراغ لم تكن تدركها الباحثة في اعمالها السابقة



 -١٧٦-

     
  لخامسل اـالفص 

  "النتائـج والتوصیات " 

  

  

  
  
  
  

 



 -١٧٧-

  :النتائج 

والتطبيقية التي قامت توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج من خالل الدراسة النظرية 
  :لمجسم وتوجزها على النحو التاليبتناول الفراغ كقيمة تشكيلية في العمل ا

العمل المجسم ينطلق خارج نطاق اطار السمات التقليديـة بدراسـة وتحليـل     )١
 .هومضمون هالعالقة المتبادلة بين عناصر العمل المجسم وتأثيرها على شكل

وأنواعه وخصائصه أنه يتميز بالعديد  نتج من دراسة عنصر الفراغ وماهيته )٢
ويتضح  ع تبعاً لشكل وتنظيم عناصر العملمن االمكانات التشكيلية التي تتنو

 .ذلك من خالل صور األعمال التي أدرجتها الباحثة ضمن فصول الرسالة
، مـن  ي على العمل المجسم قيماً جماليةحقق الفراغ قيمة تشكيلية متنوعة تضف )٣

تم االستشهاد بهـا  لباحثة بدراسة األعمال المجسمة التي خالل ما توصلت له ا
العالميـة  ما نتج عن دراسة الفراغ في األعمال المجسمة كنماذج توضيحية، و

  .١٣٨إلى ص  ١٠٩والعربية والمحلية مثال من ص 
 .الفراغ ليس له قيمة مظهرية ثابتة وإنما متغيرة لتأثرها بعناصر العمل المجسم )٤

حيث ثبت من خالل  يتأثر تأثر كبير بتغير وضع خواصهشكل الفراغ وهيئته  )٥
 . ١٢٨، ص٣٩، ص٣٨دراسة النماذج الفنية في ص

وهـو مـا تأكـد    شكل ونوع الفراغ وقيمته ترتبط ارتباط وثيق بخامة التنفيذ  )٦
للباحثة من خالل الفصل الثالث من البحث بتحليلها نمـاذج مجسـمة مختـارة    

  .عالمية وعربية ومحلية
بالتقدم العلمي والتكنولوجي والخامات المستحدثة وانعكس ذلك على  تأثر الفراغ )٧

 . مفهومه وطرق تناوله لدى الفنان الحديث والمعاصر 
دراسة وتحليل االعمال المجسمة يحقق عمق فكري وتعبيري لدى الدارسين في  )٨

 مجال العمل المجسم 

فـي   الفنيـة  التطور العلمي والتكنولوجي الذي يحياه الفنان على رؤيتـه يؤثر  )٩
تجمع بين الفكرة وتقنية  لعنصر الفراغالوصول إلى صياغات تشكيلية مبتكرة 

 .لتحقيق المفاهيم الفنية الحديثة األداء
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األعمال المجسمة متعددة االتجاهات واألساليب والتقنيات التي اطلعت ساهمت  )١٠
، قيةالتطبي انعكس ذلك على تجربتهاعليها الباحثة في اثراء ثقافتها البصرية و

 .حقق الفراغ فيها قيماً تشكيلية عن تكوينات متنوعةبه وهو ما عبرت 

التجربة الشخصية في مجال البحوث العلمية تكسب الباحث روح التحدي مـع   )١١
الذات في سبيل الوصول إلى نتائج مثمرة من خالل التجربة العملية والتي تفتح 

 .مختلف للباحث آفاق أوسع للتأمل والتبصر ورؤية العناصر بشكل
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  :التوصیات
من خالل ماتعرضت له الباحثة في الفصول السابقة من البحث توصلت لبعض 

  : النتائج والتي من خاللها توصي باآلتي
إجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول المفاهيم الجمالية لعنصـر   )١

الفراغ وبقية العناصر األخرى في األعمال المجسـمة الحديثـة والمعاصـرة    
 .التربية الفنية قسمها في مجال التطبيقات العملية بواالستفادة من

التربية الفنية فـن   بقسمالتشكيل المجسم المقررات الدراسية لمناهج  أن تتضمن )٢
التجهيز في الفراغ لما له من أهمية كبرى بإدراك الطـالب لعنصـر الفـراغ    

منطلقاً لرؤيـة   وماهيته ودوره في العمل الفني بحيث يتم اتخاذ عنصر الفراغ
 .وفاً في األعمال المجسمة السابقةجديدة مغايرة لما كان مأل

والمهتمـين  التربية الفنية  قسمطالب ل في مجال العمل المجسمالتجريب  أهمية )٣
ودوره في انماء الخبرات الفنية التي من شأنها تنميـة  في مجال الفن التشكلي 
  .جة الخاماتلقدرات الفنية في معالالنشاط العقلي وابراز ا

ب االهتمام بدراسة األعمال المجسمة الحديثة والمعاصرة من خالل زيارة طال )٤
 لمعارض وتناولها بالتحليل والتفسير مما يساهم في اكتسابهملالتربية الفنية قسم 

  .لخبرات حية تثري رؤيتهم البصرية
مـن  تشدد الباحثة على االستفادة من المتحف المفتوح بكورنيش جدة وما يملكه  )٥

روائع فنية مجسمة تسهم في اثراء خبرة الطالب المعرفية والمهارية والتقنيـة  
 .تفسيرهابدراستها وتحليلها و

االستفادة من خبرات ممارسي الفن والعاملين في الحرف اليدويـة ومحاولـة    )٦
اخضاعها لخدمة العملية التعليمية  بهدف تكامل المقررات الدراسـية وتكـافؤ   

 .لية التربوية لصالح الفردات العممدخالت ومخرج

إقامة ملتقى للمهتمين بالعمال المجسم وتقديم أحدث األساليب والتقنيات مما يتيح  )٧
االطـالع علـى   للمهتمين بمجال العمل المجسم من فنانين وهواة وأكـاديميين  

  .من مواكبة رؤية أحدث المتغيرات والتطورات متجارب أحدث تمكنه
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ث ومدى تأثر الفنان السعودي به وانعكاس ذلـك  االهتمام بدراسة الفكر الحدي )٨
 .على إنتاجه الفني المجسم

التنسيق مع الجهات الحكومية وبلديات المدن باالستفادة من األعمال المجسـمة   )٩
 .كمسجمات ميدانية وجمالية في المدن السعودية

االستفادة من الحلول العلمية والعملية والفنية لمعالجة مشكلة مخلفات المصـانع   )١٠
لخدمة البيئة عن للعمل المجسم الورش كمدخل الستحداث صياغات مستحدثة و

 .طريق الفن

  
  :المقترحات

إعداد متحف تعليمي دائم يضم نماذج من األعمال الفنيـة إلـى   الباحثة  قترحت )١
جانب صور وشرائط تعليمية لتقنيات متعددة وصوراً ألشهر وأحدث األعمـال  

 .لهم إلى نتائج مبتكرةلوصول بأعماالتي تساعد الطالب في ا
الباحثة بضرورة تنفيذ دليل ارشادي لمعلمي التربية الفنية يتضمن أحدث  قترحت )٢

نتائج البحوث العلمية في مجال التربية الفنية وخاصة البحوث التطبيقيـة ممـا   
 .يسهم في اكساب المعلم والمتعلم آفاق معرفية تواكب متغيرات العصر

يتم  الفن التشكيليليل ارشادي للباحثين في مجال الباحثة بضرورة تنفيذ د قترحت )٣
تحديثه كل عامين مما يسهم في سهولة حصر الموضوعات والمجاالت التي تم 

 .يهاتناولها وسهولة الوصول إل
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 املــالحــــق
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 اًالـــاألشكال إجم
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  المصادر والمراجع   
  

  .المراجع العربیة: أوًال
  .المراجع األجنبیة: ثانیًا
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  فھرس المصادر والمراجع
 :المراجع العربية: أوالً

 ،التصميم عناصره وأسسه في الفن التشـكيلي  ):م٢٠٠٥(، إسماعيل شوقي -
 .مصر ،دار الكتب المصرية

، ترجمـة فخـري خليـل،    الفن األوربي الحـديث ): م١٩٩٤(آالن  ،باونيس -
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

افـة للنشـر   دار الثق، مقدمة في علم الجمـال ): م١٩٧٩(مطر ،أميرة حلمي -
  .القاهرة، والتوزيع

 ،األسس الجمالية واالنشائية للتصـميم " ):م١٩٩٢(إيهاب بسمارك ، فييالص -
 .الجزء االول ،القاهرة ،الكاتب المصري

ة عبد القادر إبراهيم ترجم، أسس التصميم): م١٩٨٠(روبرت جيالم سكوت،  -
 .لنهضةدار ا، ومحمد يوسف

، الرئاسـة  الفن التشكيلي السعودي مسيرة: )م٢٠٠٠( ، عبدالرحمنالسليمان -
 .العامة لرعاية الشباب

 .، دار األملفن النحت): م١٩٩٠( شوقي شوكيني -عبدالرحمن  ،المصري -

، دار النهضـة  التكوين في الفنون التشـكيلية  ):م١٩٧٤(عبد الفتاح رياض،  -
 .العربية، القاهرة

، داع المعمـاري ثالثية اإلب" اإلبداع الفني في العمارة): م١٩٩٧(علي رأفت،  -
 .مطابع األهرام، الطبعة األولى، يناير

، دار القيم الجمالية في الفنـون التشـكيلية  ): م٢٠٠٠(محسن محمد عطية،  -
 .الفكر العربي

، دار المعـارف  ،"قضايا في التربيـة الفنيـة  "  ):م١٩٦٩(محمود ، البسيوني -
 .القاهرة
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ئـة المصـرية   الهي ،الفن في القـرن العشـرين   ):م٢٠٠٢( محمود البسيوني -
 .للكتاب، القاهرة

سامي خشـبة، آفـاق عربيـة،     ترجمة: معنى الفن ):م١٩٩٨(هربرت ، ريد -
 .العراق

  
  :العلمية والبحوث الرسائل:ثانياً

القيم الفنية في أعمال محمود مختار واإلفادة  ):م١٩٧٨(أحمد حافظ رشدان،  -
بية الفنية، جامعة كتوراة، كلية التررسالة  ،منها في إعداد معلم التربية الفنية

 .حلوان

ــيلمان ،  - ــيم س ــد فه ــا  " :)م٢٠٠٤(أحم ــة وتكويناته ــكيالت الخطي التش
أبعادها الجمالية والتشكيلية واإلفادة منها في مال النحت بالتربيـة  ،الفراغية

 .جامعة حلوان ،كلية التربية الفنية ،رسالة ماجستير ،"الفنية

والجمالية لصياغة األعمال  األبعاد الفلسفية" :)م٢٠٠٤(أسعد سعيد فرحات،  -
 ،"الفراغية في النحت الحديث واإلفادة منها في تـدريس التشـكيل المجسـم   

 .جامعة حلوان، ية التربية الفنيةكل ،رسالة دكتوراه

الفراغ كقيمة تشكيلية في التصوير المعاصر " :)م١٩٧٩(بهاء عشم مرقص،  -
جامعـة  ، ة التربية الفنيةكلي رسالة دكتوراة، ،"واإلفادة منه في التربية الفنية

  .حلوان

تزاوج خامات الشكل المجسم فـي النحـت   "  :)م٢٠٠٠( رمضان، سيدزكية  -
، قسم التعبير رسالة ماجستير ،"الحديث وأثره على القيم الجمالية للعمل الفني

 .المجسم، كلية التربية الفنية، جامعة حلون

اخلي كعنصر فعال في دور الفراغ الد" :)م١٩٨٤( عطا عبدالعزيز ،عبدالعزيز -
 .رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان" رالخزف المعاص
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التكوينات الفراغية في النحت الحديث " :)م١٩٨٤( عبد الوهاب محمد، أبوزيد -
، ية التربية الفنيـة كلرسالة ماجسيتر ،، "ومدى اإلفادة منها في التربية الفنية

  .جامعة حلوان
دراسـة لعنصـري الفـراغ والضـوء     " :)م٢٠٠٠( سفيس يو بياض، عبير -

، كلية التربية الفنيـة  رسالة ماجستير، ،"وأثرهما على جماليات الشكل الخزفي
 .جامعة حلوان

تقنيات سباكة المعادن واالسـتفادة مـن   " ):م٢٠٠٦( تاج الدين، غازيغادة  -
فنية، سم التربية ال، قرسالة ماجستير" لمشغولة المعدنيةمعطياتها في تنفيذ ا

 .، جامعة أم القرىكلية التربية

اتجاهات النحت الحـديث وأثرهـا علـى    " : )م١٩٨٧(محمد إسحاق قطب،  -
رسالة ماجستير،  ،صياغة الشكل اإلنساني في أعمال طالب كلية التربية الفنية

  .كلية التربية الفنية
المفهوم الجمالي لتناول الخامات في النحت " :)م١٩٩٤(إسحاق  قطب، محمد -

عمال طالب كلية التربيـة  ديث وأثره على القيم التشكيلية والتعبيرية في أالح
 .جامعة حلوان، ية التربية الفنيةكلرسالة دكتوراة،  ،"الفنية 

أثر التكنولوجيا الحديثة على مفهـوم فـن   " ):م١٩٩٨(محمد إسحاق قطب،  -
التربية كلية  ،تمر حاضر ومستقبل التربية الفنيةمؤ، "النحت  وخاماته وتقنياته

 .جامعة حلوان، الفنية

 ،"الفراغ كقيمة تشكيلية في النحت الحديث" :)م٢٠٠٠(محمد رضوان  ،خليل -
  .جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، لة ماجستيررسا

  ،األسس الفنية البنائية في مجال النحـت واإلفـادة   ": )م١٩٨٢(محمد لبيب ندا
كلية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،"منها في تدريس النحت بكلية التربية الفنية

 .جامعة حلوان، التربية الفنية
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، بحـث،  "فلسفة الفراغ في النحت المعاصـر " ):م١٩٩٠(محمود البسيوني،  -
مؤتمر إعداد المعلم في ضوء استراتيجية تطوير التعليم، كلية التربية، جامعـة  

 .المنيا

الل استخدام العالقة بين الشكل والمضمون من خ" ):م٢٠٠٨( شورى، وصال -
كلية التربية الفنية، جامعة الملك  رسالة ماجستير، ،"الشرائح في النحت الحديث

  .عبدالعزيز
القـيم التشـكيلية للفـراغ لتحقيـق     " :)م٢٠٠١(، أنيس نجوان عبد العزيز -

 .جامعة حلوان ،لية التربية الفنيةك ،رسالة ماجستير، "مشغوالت نسجية مبتكرة

استخدام الحاسب اآللي في ابتكار أعمـال  : )م٢٠٠٤(، غازي هدى الرويس -
كلية التربية الفنية، جامعة  رسالة ماجسيتر، ،"فنية في مجال الرسم والتصوير

 .األميرة نورة

 
  :مواقع الشبكة العنكبوتية: ثالثاً

1) www.almoffed.com 

2) www.alzawraa.net  
3) www.art.com/gallery 

4) www.artnet.com 

5) www.baheth.info. 

6) www.blekberg.com 
7) www.corneliakavanagh.com 
8) www.damonart.com 

9) www.davidsmithestate.org 

10) www.discover-syria.com/plasticartist/65 
11) www.fineart.gov.eg 
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12) www.haythem.net/index.htm 
13) www.henry-moore-fdn.co.uk/  
14) www.johnsearles.com/abstract_metal_sculpture.htm 

15) www.kaufmangallery.com 

16) www.lattitudegallery.com 

17) www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=2169 
18) www.roberthague.com 
19) www.sallyhepler.com 
20) www.stephenporterstudio.com 
21) www.tate.org.ukt  

22) www.vicpickett.com/ 
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